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Ośrodek Katechetyczno-Misyjny w Ostró-
dzie rozpoczął tegoroczny sezon od zjaz-
du Pokolenia Wiecznie Młodych 50+. To 
było już siódme z kolei spotkanie - okazja 

do uściskania starych znajomych i odświeżenia wspo-
mnień. To jedyna w swoim rodzaju impreza integrująca 
uczestników i personel dawnych obozów dziecięcych 
i młodzieżowych, zwanych wówczas kursami. Pokolenie 
Wiecznie Młodych 50+ to wszyscy, którym dobrze zna-
ne są klimaty czasów Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego, dziś będących w różnych Kościołach. 
Spotkania w Ostródzie mają wymiar symboliczny i na-
wiązują do tych historycznych czasów, stwarzają wyjąt-
kową płaszczyznę integracji, ale uczestniczyć w nich 
może każdy. Inicjatorami tych spotkań byli Danuta 
Ryżyk i Jerzy Bajeński. Pałeczkę organizatorów przejęli 
obecnie Wala i Paweł Jaroszowie. 

W Ostródzie spotykamy się raz do roku, a na co dzień 
na Facebooku, jako otwarta grupa Pokolenie Wiecznie 
Młodych 50+. Grupa liczy już blisko 250 osób, a zdjęć 
przybywa z dnia na dzień, nie tylko archiwalnych, choć te 
cieszą się największym zainteresowaniem.

Tegoroczne spotkanie w Ostródzie miało miejsce 
w dniach 29 maja – 2 czerwca, zgromadziło około 60 
uczestników. Pogoda dopisała i mieliśmy naprawdę do-
bry czas wspominania, śpiewania „naszych” pieśni – 
dawnych refrenów i ze Śpiewnika Pielgrzyma, refleksji, 
dyskusji, modlitw, rozważania Bożego Słowa i odpoczyn-
ku. Dołączali do nas ostródzianie, niektórzy dojeżdżali 
z Olsztyna.

A w niedzielę mieliśmy wspólne z miejscowym zbo-
rem nabożeństwo i przepiękną uroczystość chrztu. 
Kaplica-stodoła pękała w szwach. Nabożeństwo prowa-
dził pastor Paweł Jarosz. Słowem Bożym usługiwał pa-
stor W. Andrzej Bajeński – Prezbiter Naczelny, po czym 
udaliśmy nad sąsiadujące z ośrodkiem Jezioro Perskie, 
gdzie pastor Zbigniew Chojnacki ochrzcił osiem osób.  

Wróciliśmy do kaplicy, by modlić się o nowo ochrzczo-
nych, uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, wielbić Boga 
pieśnią i modlitwą. A potem agape przy ognisku w amfi-
teatrze. Cały dzień, wbrew prognozom, towarzyszyła 
nam przepiękna letnia pogoda. Żal było wyjeżdżać... 

Pozostaje dziękować Bogu i życzyć sobie, aby takich 
weekendów było jak najwięcej. 

NiNa Hury

Długi weekend 
w Ostróda Camp
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