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Wakacje 2021 to pierwsza okazja, 
kiedy bez większych problemów 
mogliśmy spotkać się nie tylko z 
dziećmi z naszego klubu na osiedlu 
w Żorach, ale również z dziećmi 
w trzech innych miejscach. 
Była to wspaniała współpraca. 
W ciągu tygodnia wakacji dwa 
kościoły lokalne oraz misjonarze 
z dwóch misji – Generacji Plus 
i Społeczności Ewangelizacji Dzieci 
- mogli docierać do młodego 
pokolenia poprzez Kluby 5 Dni. Od 
samego początku odczuwaliśmy 
Bożą rękę nad nami. m.in.  
w pięknej pogodzie na spotkania 
plenerowe, zaopatrzeniu dla 
grupy około 20 osób i wspaniałych 
posiłkach przygotowanych przez 
siostry z kościoła oraz przez 
obecność dzieci na każdym 
z miejsc. Na niektórych spotkaniach 
było prawie 30 dzieci! Pewien 
chłopiec, który słuchał Słowa 
każdego dnia, modlił się 
o zbawienie z jedną z naszych 
współpracowniczek. Jego mama 
na zakończenie powiedziała: „Już 
niedługo mój syn pewnie przyłączy 
się do Waszej grupy misyjnej”. 
Byliśmy zachęceni tym, co czynił 
Pan Bóg poprzez głoszone Słowo 
na placach zabaw i w kościele. 
Dwie dziewczynki przeżywały stratę 
swoich mam (jedna z powodu 

Covid-19). Dziękujemy Bogu, 
że mogliśmy dzielić się z nimi 
lekcjami na temat tego, że Jezus 
jest potężniejszy od wszelkich złych 
mocy, chorób i śmierci, a każdy, 
kto Jemu zaufa, będzie mógł z Nim 
spędzić całą wieczność w szczęściu, 
już bez bólu i śmierci. Podczas tego 
czasu Bóg pokazał nam głębię 
Bożych prawd w tych prostych 
lekcjach dla dzieci. Korzystaliśmy 
z serii lekcji CEF PRESS Pełny 
obraz. Na koniec dzieci sprawiły 
nam wielką niespodziankę – 
przygotowały specjalny występ i 
plakaty w ramach podziękowania 
za wspólny czas. Byliśmy bardzo 
wzruszeni tym, co przygotował 
Bóg. Prosimy, abyś modlił się z nami 
o możliwość regularnych spotkań 
dla tych dzieci od września.

Łukasz i Ola Gruszczyńscy
Dyrektorzy CEF w Polsce
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Misja 
w Żorach

Pewien chłopiec, który 
słuchał Słowa każdego 
dnia, modlił się o zbawienie 
z jedną z naszych 
współpracowniczek. Jego 
mama na zakończenie 
powiedziała: „Już niedługo 
mój syn pewnie przyłączy się 
do Waszej grupy misyjnej”. 
Byliśmy zachęceni tym, co 
czynił Pan Bóg poprzez 
głoszone Słowo na placach 
zabaw i w kościele. 

Odkąd zamieszkaliśmy w 
Żorach w 2018 roku, modliliśmy 
się o dzieci w tym mieście. 
Jeszcze w tym samym roku 
zorganizowane zostały w 
grudniu Kluby Świąteczne, które 
zapoczątkowały Klub Dobrej 
Nowiny. W Dzień Matki odbył 
się nawet piknik osiedlowy i nie 
tylko dzieci, ale i rodzice mogli 
usłyszeć Ewangelię. Potem nastał 
rok 2020 i pandemia. Wiele 
inicjatyw zostało odwołanych. 
Dzieci jednak nie zapomniały 
o nas. 



„Podwodna odyseja” w Zamościu 
rozpoczęła się deszczowo. 
Przekonaliśmy się jednak, że „wiele 
może usilna modlitwa”, ponieważ 
Pan zmieniał pogodę i pomimo 
tego, iż w nocy i rano padało, to 
o godzinie 9, kiedy schodziły się 
dzieci, świeciło słońce. Podczas 
całego tygodnia razem ze 
zborem w Zamościu mogłyśmy 
zwiastować dzieciom ewangelię. 

Około 50 dzieci każdego dnia 
brało udział w zajęciach, bawiło 
się, pływało w basenie, słuchało 
lekcji biblijnej i nie chciało wracać 
do domów! Każdego ranka z 
radością zgromadzaliśmy się 
pod namiotem i uczyliśmy się 
nowych fragmentów ze Bożego 
Słowa i przypominaliśmy sobie 
o wielkości Boga. Noe, Jonasz, 
Mojżesz i uczniowie Pana Jezusa 

przypomnieli nam, jak ważne 
jest, by ufać Bogu i że On może 
pomóc nam w każdej sytuacji. 
Podczas półkolonii zapomnieliśmy, 
czym jest pandemia i spędziliśmy 
cudowny czas razem.   

                                                       

„Podwodna odyseja” w Zamościu

Danuta Boroń
Misjonarka CEF na Podkarpaciu

Półkolonie dla przedszkolaków
Tego lata po raz pierwszy 
zorganizowałam półkolonie dla 
przedszkolaków. Oprócz naszej 
stałej grupy z klubu malucha 
pojawiły się nowe przedszkolaki. 
Liczba chętnych dzieci zaskoczyła 
nas. Było ich za dużo jak na 
nasze możliwości. Jednak Pan 
Bóg rozwiązał ten problem. 
Jedna z mam zgodziła się nam 
pomóc. To było niesamowite, 

jak maluchy angażowały się w 
zajęcia. Śpiewały, bawiły się, z 
wytrwałością kolorowały i brały 
udział w zajęciach. Z otwartymi 
buziami słuchały historii Noego, 
Jonasza, Piotra i Pana Jezusa. 
A w tą niesamowitą podróż 
zabrała ich łódź podwodna, 
gdyż tematem półkolonii była 
„Podwodna odyseja”.  Tydzień po 
obozie dostałam telefon od jednej 

mamy z zapytaniem: czy moja 
córka może z panią porozmawiać? 
Bardzo tęskni i płacze i chce 
wrócić na zajęcia. Już niebawem 
zaczynamy znowu klub malucha 
w Radomiu.                                                                 

                                                                Edyta Wojcieska
Misjonarka CEF na Mazowszu



Litwa to kraj liczący ponad 3 
mln ludzi, z czego ponad 200 
tys. to Polacy.  Skoro tak dużo 
jest Polaków, to również i dzieci 
mówiących w naszym języku. 
Polskie dzieci - oto powód mojej 
obecności na Litwie.
Organizatorem całego 
przedsięwzięcia były Kościoły 
Zielonoświątkowe ze Świdwina 
i Kętrzyna. Te zbory od lat 
współpracują ze sobą, by pomagać 
Polakom mieszkającym na Litwie. 
Bardzo często jest to pomoc 
fi nansowa czy materialna.
Na szczęście dostrzeżono również 
ogromną potrzebę zaniesienia 
ewangelii do tych najmniejszych, 
czyli do dzieci. 

W tym celu zostałam poproszona, 
by zorganizować Kluby 5 Dni na 
Litwie.
Kilka tygodni wcześniej zostały 
wysłane zaproszenia i plakaty, 
by lokalna społeczność mogła 
zaprosić dzieci i ich opiekunów na 
spotkania. Zostało przygotowane 
miejsce, tj. wykoszoną łąkę, byśmy 
mieli gdzie prowadzić zajęcia.
Do Solecznik (małe miasteczko 
oddalone 45 km od Wilna), 
gdzie mieści się polski zbór, 
przyjechaliśmy w poniedziałek 
wieczorem. Od razu mogliśmy 
przekonać się, czym jest 
prawdziwa, wschodnia gościnność 
i mogliśmy doświadczać jej przez 
cały nasz pobyt.
We wtorek, tuż po śniadaniu, 

wyruszyliśmy do pobliskiej wioski 
o nazwie Pasieki, ponieważ to 
właśnie tam odbywały się Kluby 
5 Dni. Kilkoro dzieci już na nas 
czekało, a po kilku minutach 
przybywało ich więcej. Niektórzy 
przychodzili sami, prowadząc 
młodsze rodzeństwo, innych 
przywozili rodzice, a jeszcze inni 
przyjechali starymi rowerami. 
Były to dzieci w różnym wieku - 
od młodzieży po przedszkolaki. 
Przychodzili codziennie pomimo 
kiepskiej pogody. Myślę, że 
naprawdę chcieli tam być. Dla 
wielu z nich było to oderwanie się, 
choć na chwilę, od tego, co dzieje 
się w domu. Pasieki to biedna 
wieś. Brak pracy i perspektyw 

na lepsze życie skutkuje dużym 
alkoholizmem wśród rodziców. 
Nastoletnie dziewczyny bardzo 
młodo rodzą dzieci lub wychowują 
młodsze rodzeństwo. Alkohol, 
przemoc, bieda - tak wygląda 
codzienność tych dzieci.
Tym bardziej cieszę się, że mogłam 
wraz z pomocnikami głosić 
ewangelię, która zmienia życie. 
Słowo Boże to światło zaniesione 
w ciemność grzechu. Bardzo 
zależało nam, by te wspaniałe 
dzieci doświadczyły Bożej miłości, 
której tak im brakuje.
„Bóg tak umiłował świat” - to 
słowa z Biblii, ale także piosenka, 
którą dzieci codziennie śpiewały. 
Słowo Boże, którego tak chętnie 
uczyły się na pamięć i wszystkie 

historie biblijne, które słyszały, 
codzienna modlitwa, a nawet gry 
i zabawy - wierzę, że to wszystko 
sprawiło, iż naprawdę mogły 
zobaczyć i doświadczyć, czym 
jest miłość Chrystusa. Byliśmy 
tam, bo kochamy Pana Jezusa 
i chcieliśmy tę miłość okazać 
dzieciom w litewskiej wiosce. A co 
ja z tego miałam, że pojechałam 
tyle kilometrów do obcego kraju?                                        
Nagrodą był głośny śmiech 
zadowolonych dzieci, możliwość 
słuchania, jak łamaną polszczyzną, 
za to bardzo głośno, śpiewają 
chrześcijańskie pieśni. I na koniec, 
ostatniego dnia, w strugach 
deszczu, pytanie 10-letniego 
chłopca, który przyszedł w 

koszulce z krótkim rękawem i w 
sandałkach: „A pomodlimy się?”.
Modlę się, żeby wszystkie dzieci z 
Pasiek na Litwie zostały zbawione 
i żeby codziennie doświadczały 
radości i miłości, takiej prawdziwej.
Przyłączysz się do tej modlitwy?
             
                                                                 

                                                                 

                                                                

Katarzyna Ogrodowicz
Misjonarka CEF w Wielkopolsce

Kluby 5 Dni na Litwie



20 sierpnia zakończyło się szkolenie 
dla liderów pracy z dziećmi, które 
trwało niemal całe wakacje. Było 
ono wyjątkowe, ponieważ w całości 
odbyło się online za pośrednictwem 
platformy Zoom.
Ten czas był dla mnie naprawdę 
szczególny. Przez wiele tygodni 
miałem okazję słuchać wykładów 
prowadzonych przez doświadczonych 
nauczycieli dzieci.
Byłem zachęcony tym, jak wiele Biblia 
mówi na temat dzieci, co znaczy, że 
w Bożych oczach są one naprawdę 
ważne. Nauczyciele podzielili się 
z nami wieloma pomysłami, które 
chętnie wykorzystam w przyszłości w 
pracy z dziećmi.
Pracy było wiele. Niemal co tydzień 

czekała nas prezentacja lub test, 
ale jestem pewien, że były to same 
wartościowe rzeczy.
Moja żona, Natalia, po raz pierwszy 
tłumaczyła wykłady z języka 
angielskiego na polski dla polskich 
studentów. Również dla niej było to 
wielkie wyzwanie, ale z Bożą pomocą 
dała sobie radę i z tygodnia na tydzień 
czuła się coraz pewniej.
Z niecierpliwością czekamy już 
dla drugą część szkolenia, które 
rozpocznie się w lutym przyszłego 
roku, tym razem stacjonarnie 
w Rumunii.

Kurs dla Przywódców Pracy z Dziećmi

Piotr Lewandowski
Praktykant CEF na Śląsku
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W Wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestawy lekcji 
do systematycznego nauczania 

dzieci prawd Bożych  
w Szkółkach Niedzielnych 

bądź w Klubach Dobrej Nowiny.
Materiały dostępne są 

na stronie internetowej:
www.cefpress.pl.

Strona internetowa dla dzieci:
www.klubodkrywcy.com.
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