
Lublin dnia 20.02.2015

Drodzy Rodzice, Opiekunowie droga Młodzieży, kochane Dzieci,

Jeżeli będzie to Wolą Ojca Niebiańskiego, to w roku 2015, znowu spotkamy się w Łosińcu.   W związku 
z tym chcemy podzielić się informacjami i planami na ten temat. 

Jak większość wie, już w ubiegłym roku powstała lista chętnych na obóz w roku 2015. Lista ta zawiera 
na dzień 20.02.2015r 64 nazwiska. To dużo i pokazuje, że jest duże zainteresowanie obozem. 
Cieszymy się z tego powodu. Jednocześnie jest to też powód do zmartwienia. Ponieważ na jeden 
turnus nie jesteśmy w stanie przyjąć tyle osób. 

Dlatego myślimy o tym by zorganizować dwa turnusy. Jest  to możliwe przy spełnieniu kilku warunków. 
Najważniejszy z nich to musi się znaleźć odpowiednia ilość osób chętnych poświęcić swój czas w 
ciężkiej pracy przez blisko dwa tygodnie. 

Zorganizowanie dwóch turnusów jest również możliwe ze względu na terminy konwencji. Ponieważ 
konwencje letnie zaczynają się dopiero w drugiej połowie lipca. Dlatego jeden turnus mógłby się odbyć 
w dniach 29 czerwiec do 10 lipca, drugi po konwencji w Suścu w dniach 27 lipiec do 7 sierpnia.

Wspomniałem o chętnych do pracy jako jednym z warunków powstania drugiego turnusu. Co to 
oznacza?. Potrzebne są cztery osoby do pracy w kuchni. Cztery osoby do kadry. Potrzebna jest też 
osoba, która zajmie się zaopatrzeniem i sprawami gospodarczymi, dysponująca samochodem. 

Prawdopodobnie może się okazać, że będzie potrzebny, też ktoś kto będzie miał nadzór nad całym 
obozem. Osoba taka będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie całego obozu. Piszę prawdopodobnie 
dlatego, że możliwe, iż podzielimy się tym zadaniem z bratem Edwardem Szumskim. 

Jeżeli uda się zorganizować dwa turnusy, osoby które są na liście będą musiały się zadeklarować na 
który z turnusów będą chciały przyjechać. Inną opcją jest podział na grupy wiekowe. 

Zachęcamy do współpracy wszystkich dorosłych dla których dobro naszej młodzieży i dzieci leży na 
sercu. Praca jest ciężka, ale satysfakcja z niej jest nie do ocenienia szczególnie gdy się patrzy na to 
przez pryzmat poświęcenia i służby Bogu. 

Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo dobrego.  Wierzymy, że Pan pobłogosławi tę
pracę. 

Wszystkich chętnych do podjęcia się tego trudu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Tel.  502 472 060 lub miał pgwrobel@gmail.com

W imieniu organizatorów:  Piotr Wróbel
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