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W dniach 17-21 lipca Kościół 
Chrześcijan Baptystów wraz 
z Fundacją Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci zorganizował 
aktywnie czas dla dzieci 
z Malborka. Dzieci z utęsknieniem 
czekały na czas rozpoczęcia klubu. 
Spotkania cieszyły się również 
zainteresowaniem ze strony 
rodziców i opiekunów, którzy 
z ciekawością towarzyszyli 
klubowiczom. Kluby są zarazem 
zapowiedzią cyklu spotkań dla 
dzieci prowadzonego przez 
wspomniany kościół o nazwie 
Klub z kawiarenką. – W czasie tych 
spotkań dzieci (…) mają również 
zajęcia plastyczne (…) i mogą 
liczyć na korepetycje – opowiada 
pastor Sebastian Lachowicz.
 Trzeba nie lada 
umiejętności i zawodowego 
doświadczenia, by taką swoistą 
grupę dziecięcego pospolitego 
ruszenia ogarnąć i zainteresować. 
A oni to czynili – wydawać by 
się mogło – bezproblemowo, na 
pstryknięcie palców. Niemniej 
jednak było to okupione wiedzą, 
pracą i zaangażowaniem.
 Dzieciaki w różnym wieku 
– a nawet młodzież gimnazjalna 
uczestnicząca w zajęciach – wręcz 
zaskakiwały. Potra� li się świetnie 
bawić i w jednej chwili przysiąść 

i słuchać z uwagą i skupieniem. 
Ten, kto ma własne dzieci w tym 
wieku, rozumie, jaka to trudność. 
Przyglądałem się zabawom, 
zwłaszcza jedna utkwiła mi 
w pamięci (...); nazywali ją Fabryka 
ciszy. Działało! Sądzę, że można 
byłoby wiele się nauczyć od 
prowadzących. Na zakończenie 
tych pięciu dni czekały na 
uczestników upominki, nagrody. 
Żywię nadzieję – nie tylko pewnie 
ja – że to tchnięcie duszy 
w parkową przestrzeń nie 
zakończyło się z chwilą ustania 
działań tego wakacyjnego 
programu dla dzieci”.
 Tak oczami dziennikarza 
widziane były spotkania 
ewangelizacyjne dla dzieci. 
Opisane zostały w malborskiej 
prasie w te wakacje. Wdzięczni 
jesteśmy Bogu, że pozwolił nam 
wraz z miejscowym kościołem 
być światłem i solą ziemi. „Tak 
niech i wasze światło świeci wobec 
wszystkich. Niech ludzie zobaczą 
wasze szlachetne czyny i wielbią 
waszego Ojca w niebie” 
(Mateusz 5,16).

Łukasz i Ola Gruszczyńscy
Dyrektorzy 
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Park przy 
czołgu ożywa

Czyli jak spotkania dla dzieci 
poruszyły okolicę

– Park nam tu ożył, tchnęli 
w niego duszę i niech pan 
napisze, że to fajna i bardzo 
dobra sprawa – powiedział 
Zenon Szpajer, mieszkaniec 
ulicy 17 Marca w Malborku.
 „Park przy czołgu 
raczej nie był uważany za 
chlubę Malborka. Miał opinię 
miejsca, gdzie notorycznie 
pijano alkohol i gdzie można 
się było narazić na agresywne 
zaczepki. Bez względu na to, 
czy to opinia przerysowana 
czy nie, park przy placu 
3 Maja –za sprawą różnych 
ludzi – zaczął zmieniać 
oblicze...

Przychodziły dzieci (od 30 do 
50 uczestników codziennie) nie 
tylko zapisane na zajęcia 
z kościelnego klubu, 
przychodziły z całego kwartału 
ulic! Integrowały się, bawiły, 
uczyły właściwych zachowań.



„Mamo, wy jedźcie do lekarza, 
a ja muszę iść na klub! Jeśli 
nie pójdę, nie będzie żadnego 
dziecka” – przekonywała rodziców 
pięcioletnia Wiktoria, córka 
wolontariuszy prowadzących 
razem z nami Kluby 5 Dni 
w Grodzisku Mazowieckim 
i Błoniu. Jej poczucie 
współodpowiedzialności za 
przedpołudniowe spotkania 
zachęcało do wytrwania w 
wakacyjnej służbie. Miło było 
widzieć, z jaką uwagą i radością 
dzieci słuchały historii biblijnych, 
powtarzały werset z Ewangelii 
Jana 3,16 i śpiewały dla Boga. 

Frajdę przynosiły im też konkursy 
i zabawy tematyczne. 
 Prawdziwym zaskocze-
niem – i zarazem zachętą – był dla 
nas nastolatek przychodzący na 
popołudniowy klub odbywający 
się w Błoniu. Pierwszego dnia 
obserwował nas z oddali. Jednak 
z każdym następnym dniem 
zaufanie Dawida do nas wzrastało. 
Strzałem w dziesiątkę okazała się 
gra sprawnościowa – połączenie 
futbolu amerykańskiego z frisbee. 
Czas spędzany początkowo na 
aktywności � zycznej sprzyjał 
zapraszaniu na klub przez Dawida 
wciąż nowych kolegów; ostatniego 

dnia przesłanie Ewangelii 
usłyszało pięciu nastolatków.
 Zarówno Wiktoria, 
jak i Dawid – zamierzenie czy 
niezamierzenie – przyczyniali 
się do szerzenia Ewangelii 
wśród swoich rówieśników. 
Najpiękniejsze wspomnienie, 
jakie pozostało nam w pamięci 
po tegorocznych wakacjach, to 
dziecko przyprowadzające na 
zajęcia ewangelizacyjne drugie 
dziecko, a nastolatek – nastolatka.  
  

Kluby 5 Dni - Grodzisk Mazowiecki i Błonie

Edyta Wojcieska, Barbara Wardziak
Misjonarki Społeczności 
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Obóz dla dzieci - Oćwieka 
Obóz zaczęliśmy w sobotę (12 
sierpnia), jednak całą kadrą 
zjechaliśmy do Oćwieki już 
w piątek około godziny 14:00. 
Kiedy wieczorem zasiedliśmy 
do planowania najbliższych dni, 
nie wiadomo skąd zerwał się 
bardzo mocny wiatr i przyszła 
burza. Drzewa kłaniały się do 
samej ziemi, a wiele z nich 
gubiło gałęzie, około 22:00 zgasły 
światła... Wtedy nikt 
z nas nie zdawał sobie sprawy, 
że nad Oćwieką Bóg rozłożył 
wielki parasol i ochronił nas od 
katastrofy. Rano dowiedzieliśmy 
się, że niespełna 100 km od nas 
przeszła trąba powietrzna, która 
zabiła dwie nastolatki. 
Dach domu jednej z cioć kucharek 

został zerwany, a dojazd do 
Oćwieki był niemożliwy, gdyż 
drzewa zawaliły się na drogę, 
pośród nich uwięziona została 
Dorota – kierowniczka ośrodka 
– z córką i dopiero późną 
nocą mogła wrócić domu. Nie 
wiedzieliśmy, czy drogi są już 
przejezdne i czy dzieci dojadą, 
jednak już po 14:00 mieliśmy 
prawie wszystkie dzieci i obóz 
rozpoczęliśmy według planu.
Nie było łatwo bez prądu 
i bez zasięgu w telefonie, kiedy 
każdy z rodziców w ciągu 
kolejnych dni próbował się do 
nas dodzwonić, aby dowiedzieć 
się, jak wygląda sytuacja. Do 
braku prądu doszedł jeszcze brak 
wody i czuliśmy się jak na obozie 

skautowskim. Musieliśmy się myć 
w jeziorze, ale było naprawdę 
wesoło! Dziękowaliśmy Bogu 
za dzieci, które były szczęśliwe, 
nie marudziły ani nie narzekały. 
Nasze wspaniałe kucharki stawały 
na głowie, aby przygotować nam 
pyszne dwudaniowe obiady. 
Wujek Arek pilnował stale 
agregatów, aby w kuchni był prąd. 
To było wspaniałe widzieć, jak 
w jedności wszyscy pracowali, aby 
ten obóz mógł trwać, a największą 
nagrodą było dla nas zobaczyć 
w oczach dzieci łzy i usłyszeć, że 
był to najlepszy obóz, na jakim 
były. 
W ciągu całego obozu przez cztery 
dni nie mieliśmy prądu i wody, ale 
pogodę mieliśmy cudowną.     



„Jozue zdobył miasto, wielkie 
Jerycho, Jerycho, Jerycho! Jozue 
zdobył miasto, wielkie Jerycho, 
gdyż miał ufność w Panu swym” to 
słowa piosenki, której nauczyliśmy 
się podczas obozu, była ona 
naszym obozowym hitem! Jozue 
był przykładem człowieka, który 
ufał Bogu i był Mu posłuszny. 
Od niego mogliśmy się nauczyć, 
że w Panu Jezusie możemy być 
niezwyciężeni, a słowa z Księgi 
Jozuego 1,9: „Bądź mocny i mężny. 
Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, 
Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, 
dokądkolwiek pójdziesz!” 
towarzyszyły nam przez cały obóz. 
Nawet w trudnościach ufaliśmy 
Bogu.
„Byłam przekonana, że mam to 
zrobić (...), ufam Bogu 
i Jego Słowu” – usłyszałam to 

od 12-letniej Marysi. Pewnie 
zastanawiasz się, o co chodzi? 
Cierpliwości, zaraz wszystko się 
wyjaśni.
 Każdego wieczoru 
– oprócz słuchania historii 
misyjnych o Jimie Eliocie 
i Dawidzie Ekongu – uczyliśmy się 
również koreańskich słów 
i modliliśmy się o ten kraj.
Korea Północna potrzebuje 
naszych modlitw, ludzie żyjący 
tam potrzebują wolności, jaka jest 
tylko w Bogu. Postanowiliśmy 

także zebrać pieniądze dla Korei 
Północnej. Dzieci chętnie słuchały 
i dzieliły się tym, co miały. 
 Niechaj świadectwo Marysi 
będzie lekcją dla nas wszystkich:
 Gdy jechałam na obóz 
do Oćwieki, zapomniałam oddać 
mojej mamie pieniądze (100 zł), 
które zaoszczędziłam, aby kupić 
farbę do odmalowania mojego 
pokoju. Później podczas wieczornej 
społeczności jedna z cioć zachęciła 
nas do modlitwy o Koreę Północną 
i do zebrania pieniędzy na podróż 
misjonarzy do tego kraju. Od 
początku czułam, że powinnam 
wrzucić do skarbonki te dodatkowe 
pieniądze, które miałam w portfelu. 
Jednak nie byłam do końca pewna 
i poprosiłam Boga w modlitwie o to, 
aby dał mi jakiś znak. Następnego 
dnia na grupkach porannych nasza 

ciocia Monika wspomniała 
o kobiecie, która oddała swój 
ostatni grosz na chwałę Panu 
Bogu. Tego samego dnia podczas 
społeczności uczyliśmy się 
o Jozuem, który zaufał Panu 
Bogu i zburzył Jerycho. To mnie 
bardzo poruszyło i postanowiłam 
raz jeszcze pomodlić się do Boga: 
„Panie Boże, powiedz mi, proszę, 
co mam zrobić? Czy mam oddać 
te pieniądze? Te 100 zł to dla 
mnie dużo pieniędzy”. Potem 
otworzyłam swoją Biblię 

i odczytałam słowa, na które akurat 
spojrzałam, a był to fragment 
z Księgi Jeremiasza 31,3-4: 
„Z daleka ukazał mu się Pan: 
Miłością wieczną umiłowałem 
cię, dlatego tak długo okazywałem 
ci łaskę. (4) Znowu cię odbuduję 
i będziesz odbudowana, panno 
izraelska, znowu przyozdobisz się 
w swoje bębenki i wyjdziesz 
w korowodzie weselących się”. Ten 
4. werset upewnił mnie, że mam 
dać te pieniądze i zaufać Panu 
Bogu. Zabrałam je następnego dnia 
na społeczność i nim wrzuciłam do 
skarbonki, Pan Bóg po raz kolejny 
powiedział mi, że mam Mu zaufać. 
Tego właśnie dnia uczyliśmy się 
nowego wersetu: „Zaufaj Panu 
z całego serca i nie polegaj na 
własnym rozumie” 
(Przypowieści Salomona 3,5). 

Słysząc to, zaczęłam się śmiać, 
ponieważ wiedziałam, że to Bóg 
odpowiada na moją modlitwę.
 Wspaniale jest słyszeć 
z ust nastolatki takie słowa, więc 
poprosiłam Marysię, aby napisała 
je na kartce, tak abym mogła 
podzielić się nimi z Wami. Niech 
będzie to dla Was zachętą.

                                                                 
                                                                 

Danuta Spika
Administratorka  biura CEF w Polsce

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą pracować z dziećmi, jeździć z nami na 
obozy, prowadzić Klub Dobrej Nowiny, do udziału w szkoleniu 

Skuteczne Nauczanie Dzieci, stopień 1. 
Więcej informacji na: www.cefpolska.pl.
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Wakacje to najlepszy czas i okazja do 
tego, by zanieść dzieciom Ewangelię. 
Jednym z lepszych miejsc, by to 
robić, jest obóz. Od 13 do 23 sierpnia 
gościliśmy wraz z dziećmi w Ustce, 
przepięknym morskim miasteczku. 
Był to wspaniale spędzony czas, 
który mogliśmy poświęcić na 
ewangelizowanie chłopców 
i dziewczynek z niemalże całej Polski. 
 Każdego ranka młodsze 
dzieci mogły słuchać niesamowitej 
historii Jozuego i poznawać Autora 
najwspanialszej księgi, czyli Biblii. 
W tym samym czasie starsze grupy 
dzieci, a właściwie nastolatków, 
były zachęcane do tego, by stać się 
prawdziwym żołnierzem, Bożym 
żołnierzem. Dla wielu młodych 
ludzi jest to prawdziwe wyzwanie, 
by w codziennym życiu postępować 
w sposób, który będzie podobał się 
Panu Bogu. Dlatego mamy nadzieję, 
że zajęcia na podstawie Listu do 
Efezjan 6,10-20 pomogą im stanąć po 
właściwej stronie i przeciwstawić się 
pokusom, z jakimi się zmagają.
 Poza tym dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach plastycznych, 

fryzjerskich czy sportowych, a nawet 
zgłębiać tajniki chemii na warsztacie 
o nazwie Galileo. A skoro morze, to 
oczywiście kąpiele i plażowanie, oraz 
rejs statkiem, na którym chętni mogli 
nabyć certy� kat Wilka Morskiego. 
 Nie możemy zapomnieć 
również o wspaniałych gościach. 
Emma i Mezhu Zutso, bo o nich 
mowa, przenieśli nas do kolorowych 
Indii. Opowiedzieli o swojej służbie 
w tym kraju, pokazali wiele zdjęć 
z miejsc, gdzie pracują, 
i zaprezentowali regionalne stroje. 
Dzieci mogły skosztować bardzo 
pikantnej indyjskiej kuchni, a także 
nauczyć się piosenki w języku hindi. 
 Był to wspaniały obóz, 
który nie mógłby się odbyć bez 
modlitw wielu osób. Dlatego chcemy 
podziękować każdemu, 
kto wstawiał się u Boga za nami 
i dziećmi, z którymi jako pracownicy 
i wolontariusze Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci mieliśmy 
przywilej spędzić ten letni czas. 
Do zobaczenia za rok!

Obóz dla dzieci i nastolatków - Ustka

Ustka 2017

Katarzyna Ogrodowicz
Misjonarka Społeczności Ewangelizacji 

Dzieci w Polsce


