Olsztyn – Ewangeliczni razem

Dziesięć lat: aż czy tylko?

O

zdawać będą maturę! Odnotowaliśmy nawet zaręczyny
pary, która poznała się w naszym Punkcie Kateche
tycznym. Nasi wychowankowie rozpoczynają – nieraz
w sposób zadziwiająco dojrzały – służbę w swoich społecznościach.
Bogaci w te wszystkie doświadczenia, jako zespół
nauczycieli religii w PMPK, podjęliśmy decyzję o uczczeniu dziesięciu lat tej wyjątkowej działalności, by podziękować Bogu przede wszystkim, ale i ludziom. Dobra
okazja na kolejne wspólne nabożeństwo olsztyńskich
społeczności ewangelicznych. Ostatecznie termin wyznaczono na 29 października 2017, co pięknie wpisało
się w obchody 500-lecia Reformacji. W organizację tej
uroczystości mocno zaangażowały się też dwie najstarsze grupy naszej „szkółki” – gimnazjalna i licealna. Żeby
pomieścić wszystkich: dzieci i rodziców, członków
Kościołów tworzących ten punkt katechetyczny oraz
gości, trzeba było wynająć aulę Collegium Biologiae
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Uroczystość rozpoczęliśmy pełną energii piosenką
„W tygodniu jest jeden święty dzień” w wykonaniu trzech
młodszych grup pod kierunkiem Ewy Giski. Jacek
Łagun z Kościoła Chrystusowego przywitał gości – dyrektorów szkół zatrudniających naszych katechetów.
We wspólnym uwielbianiu Boga poprowadził nas zespół
muzyczny Kościoła Zielonoświątkowego „Twoja Przystań”.
Moje serce szczególnie poruszyła pieśń „Stójmy razem,
bo w jedności siła”. Wysłuchaliśmy kilku refleksji uczniów
i nauczycieli, którzy dzielili się tym, czym dla nich jest
wspólna nauka religii. Po tym przyszedł czas na kazanie
– wygłosił je pastor Marek Kamiński z Koś
cioła Chrześcijan Baptystów. Nawiązał do
psalmu mówiącego o przekazywaniu bojaźni
Bożej kolejnym pokoleniom. Wyraził radość,
że to urzeczywistnia się właśnie na zajęciach prowadzonych przez Punkt Kate
chetyczny, gdzie nauczyciele uczą dzieci
o Bogu i Jego miłości. Dobrym podsumo
waniem był krótki film ilustrujący nasze
działania w ciągu tych dziesięciu lat.
W imieniu gości zabrał głos Lech
Przybylski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno
kształcących nr 2 w Olsztynie. Mówił o różnorodności religijnej Warmii i Mazur i udanej
współpracy różnych wspólnot religijnych ze
szkołami. Podkreślał, jak ważne jest istnienie
w naszym mieście takiego jak nasz punktu
katechetycznego, gdzie dzieci i młodzież
otrzymują dobre wychowanie i wzrastają,
poznając właściwe wartości.
fot. SCh Olsztyn

koło dziesięć lat temu w Olsztynie zaczęło
się coś, z czego jesteśmy niezwykle dumni. I choć to dopiero dekada, za mało na
szacowny jubileusz, jednak chcieliśmy to
uczcić. A zaczęło się tak: Pastorzy trzech olsztyńskich
zborów: Kościoła Chrystusowego, Kościoła Chrześcijan
Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego, spotykający
się już od dłuższego czasu, by m.in. rozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach, pewnego dnia podjęli kwestię
chrześcijańskiej szkoły. Swego rodzaju wprawką miało
być zorganizowanie wspólnego nauczania religii dla
dzieci z tych społeczności. I tak oto powstał Pozaszkolny
Międzykościelny Punkt Katechetyczny (PMPK), oficjalnie funkcjonujący w ramach systemu oświaty. W czwartki i piątki około 80 dzieci i młodzieży ma tu katechezę,
uczy się religii, a mówiąc bardziej „po naszemu” –
uczestniczy w biblijnym nauczaniu. PMPK powstał
z myślą o dzieciach z ewangelicznych społeczności, ale
przyjmujemy każdego, kto zadeklaruje chęć uczestniczenia w tych lekcjach religii. Nasi uczniowie mogli
przez ten czas zobaczyć, że nie są odosobnieni, gdy nie
uczestniczą w lekcjach religii rzymskokatolickiej w szkole. Większość zajęć odbywa się w naszym zborze na
Warmińskiej 23, jedna z klas w pomieszczeniu wynajmowanym. Lekcje prowadzą nauczyciele ze wszyst
kich zborów, a czasem również zaproszeni goście.
Organizowane są też warsztaty i wyjazdy.
Cieszymy się, że trwa to już dziesięć lat. Dla dziecka
jest to niemal wieczność, a dla nastolatka ocean czasu.
Ci, co zaczynali u nas swoją edukację szkolną, za rok
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Wreszcie przyszedł czas na podziękowania nauczycielom: Hannie Kamińskiej
z Kościoła Chrześcijan Baptystów (inicjatorce pierwszych działań związanych z utworzeniem PMPK i koordynatorce pierwszych
pięciu lat jego funkcjonowania), Krzysztofowi
Świątkowi z Kościoła Chrystusowego w RP
(obecnemu koordynatorowi) oraz wszystkim nauczycielom i asystentom zaangażowanym w tę służbę. Przekazał je – w imieniu wszystkich zborów, a także dzieci i rodziców – pastor Adam Giska z Kościoła
Zielonoświątkowego. Warto zaznaczyć, że
w tak krótkim czasie współpracowało z nami
łącznie dwadzieścioro nauczycieli. Mogliśmy
też modlić się o dzieci, młodzież i katechetów oraz czas, który jest jeszcze przed
nami. Na koniec zebraliśmy kolektę na pokrycie kosztów wynajmu sali, zaś najmłodsi
uczniowie zaśpiewali piosenkę z repertuaru
Małego TGD „Góry do góry”.
Przy wyjściu z sali każdy otrzymał zakładkę do Biblii (ponad 300 zakładek wykonali uczniowie ze swoimi nauczycielami!) oraz cukierki krówki
z logo naszego Punktu i niespodzianką w środku – wersetami z Pisma Świętego. Łączyła się z nimi pewna
zabawa: kto potrafił wskazać miejsce zapisania danego
fragmentu biblijnego, dostawał kolejną krówkę. Przez
kolejne dwie godziny cieszyliśmy się społecznością przy
domowym cieście oraz kawie i herbacie.

Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. W oczach Boga
to jak ułamek sekundy, lecz dla nas, nauczycieli, to dowód nieustającej Bożej łaski oraz obfitości błogosławieństw. Na usta cisną mi się słowa z 1 Księgi Kronik
29,14b: „Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy”.
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