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zaprasza dzieci, konfirmantów i młodzież na  

Letni obóz w Międzywodziu  
nad Morzem Bałtyckim, na wyspie Wolin 

w terminie od 26.07. – 5.08.2023 

Pierwszy obóz, organizowany przez STE w Międzywodziu, odbył się w ubiegłym roku 

dokładnie w tym samym terminie od 26 lipca do 5 sierpnia. Wzięły w nim udział 183 osoby, 

w tym: 47 dzieci w wieku 7-12 lat oraz 108 młodzieży w wieku od 13-20 lat. Pozostałe osoby 

to: 14-osobowa kadra oraz grupa osób, które po prostu chciały z nami koniecznie pojechać. 

Wiele uczestników tego obozu nie wyobraża sobie, aby nie było kontynuacji… Kilka maili 

z podziękowaniami rodziców przytaczamy na końcu tej informacji. Te i wiele innych opinii 

przekazanych ustnie zachęciło nas do tego, aby również w tym roku stworzyć coś wyjątkowego 

dla dzieci i młodzieży. Dlatego przedstawiamy tegoroczną propozycję obozu w Międzywodziu.  

Miejsce obozu: Międzywodzie – Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bursztyn”  

• Plaża oddalona jest ok. 250 m od ośrodka, w którym będziemy zakwaterowani. 

Ośrodek położony jest zaraz obok ścieżki prowadzącej nad morze (bez przecinania 

jakiejkolwiek ruchliwej drogi). Na plaży wydzielone jest miejsce przeznaczone tylko 

dla uczestników obozu, nad którymi opiekę będzie sprawowało dwóch ratowników. 

• Podobnie w cenie obozu jest również całodobowa opieka medyczna (pielęgniarka). 

Czynimy starania, aby pielęgniarką była któraś z naszych parafianek – co pozwoli na 

stworzenie jeszcze bardziej przyjaznej opieki nad obozowiczami; 

• Zakwaterowanie przewidziane jest w pokojach 3, 4, 5 i 6 osobowych.  

Ośrodek „Bursztyn” składa się z dwóch bloków: 

o W bloku „B”, który zajmowaliśmy w ubiegłym roku, wszystkie pokoje są 

w zasadzie małymi apartamentami, które składają się z dwóch 3-osobowych 

pokoi i łazienki.  

o W bloku „A” pokoje nie mają swoich węzłów sanitarnych. Mieszkańcy tego 

bloku korzystają z łazienek i ubikacji usytuowanych przy korytarzach każdej 

kondygnacji. 

Standard wykończenia pomieszczeń nie jest zbyt wysoki (niektórzy określają go 

mianem: „wczesny Gierek”), ale na pewno wystarczający, by w dobrym towarzystwie 

i atmosferze miło spędzić czas, delektując się bliskością do plaży i morza. Ośrodek co 

roku przed sezonem jest całkowicie odświeżany (w tym malowanie) i przygotowany na 

przyjazd dzieci i młodzieży. Posiada zatem wszystkie wymagane atesty (Sanepid, Straż 

Pożarna) i jest zgłoszony w przynależnym Kuratorium Oświaty. Cała kadra obozu 

(opiekunowie i kierownictwo) mieszkają w takich samych warunkach, jak obozowicze, 

a ich rozlokowanie w pokojach jest tak pomyślane, aby stale byli w pobliżu swoich 

podopiecznych.  
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• Proszę pamiętać, że luksus ma swoją cenę – zawsze wysoką. Biorąc pod uwagę 

stosunkowo niewielki koszt obozu (w porównaniu z ofertami innych organizatorów czy 

ofertami ośrodków, które są usytuowane o wiele dalej od morza i nieraz w niezbyt 

bezpiecznym miejscu), jak również niewielką odległość od morza i pięknej plaży, 

bardzo łagodnego wejścia do wody (kilkadziesiąt metrów od brzegu jest jeszcze 

stosunkowo płytko = bezpieczne kąpiele dzieci i młodzieży w morzu), oferta STE jest 

na pewno atrakcyjna. Do tego dochodzi bowiem jeszcze bogaty i wartościowy program 

oraz możliwość przebywania w środowisku, w którym duży akcent kładzie się na 

wartości wypływające z nauki naszego Zbawiciela. 

Zakwaterowanie - uzupełnienie: 

Najtrudniejszym wyzwaniem logistycznym będzie ostateczne zakwaterowanie, ponieważ 

na chwilę obecną nie wiemy, czy uda nam się zająć oba bloki (jeden z pokojami 

z łazienkami, drugi bez łazienek). Ponadto nie wiemy też, jakie będzie ostateczne 

zapotrzebowanie = jaka ilość osób wybierze opcję „z łazienką”, a jaka ilość „bez łazienki”.  

Dlatego wybierając tańszą opcję „bez łazienki”, trzeba mieć świadomość, że jeżeli nie 

będzie tylu chętnych, ostatecznie i tak „wyląduje się” w tej droższej wersji „z łazienkami”.  

Z kolei jeżeli wybierze się opcję „z łazienką”, trzeba mieć świadomość, że kolejność 

zgłoszeń (w przypadku, gdyby zbyt dużo osób wybrało taką opcję) zdecyduje, kto 

ostatecznie wybraną opcję otrzyma.  

Na pewno bierzemy pod uwagę, że priorytet w „przydziale” pokoi z łazienkami będą miały 

dzieci oraz dziewczyny – co jest raczej oczywiste i zrozumiałe.  

Stąd właśnie w tej kwestii bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz elastyczność. Ze swej 

strony uczynimy wszystko, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Państwa oraz tym 

młodocianym (w większości) uczestnikom.  

Posiłki: 

Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu wydawane są przez personel ośrodka (co 

i ile kto chce). W ubiegłym roku posiłki były bardzo dobre (smakowo i jakościowo), a już 

na pewno nikt nie musiał narzekać na zbyt małe porcje. W czasie śniadań i kolacji zawsze 

można było podejść po dokładkę. Podobnie było w czasie obiadów: zupy oraz ziemniaki 

i sałatki każdy nakładał wg apetytu. Dzięki temu „głodomory” nie wychodziły ze stołówki 

nienajedzone, a „tadki niejadki” nie wyrzucały do odpadów niezjedzonego pożywienia. 

Podwieczorek wydawany jest po obiedzie w formie owoców, jogurtów, itp.  

 

Termin obozu: 26.07. – 5.08.2023 r. 

• 25.03.2023 r. – ostateczny termin nadsyłania danych związanych z wykorzystaniem 

Polskiego Bonu Turystycznego. 

Możliwość skorzystania z PBT wydłużono do 31.03.2023 r. – i do tego terminu muszą 

być zrealizowane. Ponieważ mogą one stanowić też zaliczkę na poczet wypoczynku 

letniego, dlatego najpóźniej do 25 marca należy je aktywować, a dane przesłać mailem 

do STE. My zaś od razu 26 marca wyślemy te dane do OKW „Bursztyn”, którego 

pracownicy będą kontaktować się bezpośrednio z ich właścicielami, którzy drogą 

telefoniczną zostaną poproszeni o potwierdzenie bonu specjalnym kodem. 
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• 31.03.2023 r. kończą się dwa terminy:  

o Przesyłania zgłoszeń (formularza internetowego) dla osób, które chcą 

skorzystać ze zniżki w wys. 100 zł (zamiast 1450, będą płaciły 1350 zł, a zamiast 

1300 zł będą płaciły 1200 zł);  

o Wpłaty zaliczki (I rata) w wysokości 300,- zł na konto STE;  

UWAGA: wpłata zaliczki decyduje o tym, czy zgłoszenie uczestnika zmieni 

status na „aktywny”.  

• 30.04.2023 r. kończą się kolejne dwa terminy: 

o Przesyłania „Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu” w formie papierowej, 

którą można pobrać: 

▪ w kancelarii parafialnej PEA w Skoczowie; 

▪ ze strony internetowej STE w formie pliku PDF:  

https://ste.org.pl/miedzywodzie-2023/  

o Wpłaty II raty w wys. 700,- zł na konto STE; 

• 31.05.2023 r. mija termin wpłaty III raty – czyli pozostałej części opłaty za obóz. 

Trzecia ratę można samemu obliczyć na podstawie poniższego wzoru: 

 III rata = Koszt obozu – Dokonane już wpłaty + ew. Autobus 

Dokonane już wpłaty = 300 zł zaliczka + 700 zł I rata + ew. Bon Turystyczny 

• 25.07.2023 r. o godz. 23:00 zbiórka w Skoczowie na parkingu przy kościele tych 

uczestników, którzy zadeklarują przejazd do Międzywodzia autobusem. Wyjazd nastąpi 

po włożeniu bagaży i zajęciu miejsc. 

Jeżeli zgłoszą się jakieś większe grupy z innych parafii, możliwe będzie podstawienie 

któregoś z autobusów również w innym miejscu zbiórki. 

Uczestnicy zabierają ze sobą prowiant i napoje w takiej ilości, aby mogli „przetrwać” 

do pory obiadowej = pierwszy posiłek w ośrodku. 

• 26.07.2023 r. ok. godz. 7:00 zakwaterowanie w OWK „Bursztyn” w Międzywodziu.  

Uczestnicy, którzy pojadą z innych części Polski albo nie korzystający z autobusu, 

powinni zameldować się w ośrodku w Międzywodziu w godzinach od 7:00 – 13:00.  

W przypadku trudności komunikacyjnych z dalszych zakątków Polski, może będzie 

możliwy przyjazd już 25 lipca wieczorem i zakwaterowanie w ośrodku za dopłatą. To 

jednak będzie wiadome dopiero na kilka tygodni przed obozem. 

• 5.08.2023 r. najwcześniej po śniadaniu, a najpóźniej koło południa powrót autobusami 

do Skoczowa i ew. innych miejscowości. Osoby, które nie będą korzystały z autobusów, 

kończą swój pobyt na obozie w godzinach przedpołudniowych. 

 

Koszty związane z wyjazdem na obóz 

• Opłata za pobyt na obozie, na którą składają się: 

o zakwaterowanie i pełne wyżywienie w OWK „Bursztyn” w Międzywodziu; 

o opieka ratownika i pielęgniarki; 

o wycieczki oraz inne atrakcje; 

o ciekawy program dostosowany do wieku. 

Opłata ta wynosi (pobyt od 26.07. – 5.08.2023 = 10 noclegów): 

o 1.450 zł – pokój z łazienką; 

o 1.300 zł – pokój BEZ łazienki;  

Dla osób, które wypełnią Formularz Zgłoszeniowy i dokonają wpłaty zaliczki do 

31 marca, opłata ta wynosi:  

o 1.350 zł – pokój z łazienką; 

o 1.200 zł – pokój BEZ łazienki;  

https://ste.org.pl/miedzywodzie-2023/
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• Opłata za przejazd autobusem do Międzywodzia i z powrotem – opcja możliwa dla 

osób ze Śląska (głównie cieszyńskiego). 

Wg wstępnych ustaleń z firmą transportową, koszt przejazdu na trasie Skoczów – 

Międzywodzie – Skoczów wynosi: 350 zł. 

• Do 31.03.2023 r. istnieje jeszcze możliwość skorzystania z Polskiego Bonu 

Turystycznego (całość lub pozostała część) jako przedpłaty na obóz. Żeby to uczynić, 

do dnia 25.03.2023 r. na adres: alfred.borski@ste.org.pl należy przesłać następujące 

informacje:  

o imię i nazwisko dziecka; 

o numer Bonu Turystycznego; 

o kwota, na jaką opiewa Bon; 

o imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego rodzica, który potwierdzi 

bon; 

W razie rezygnacji z obozu przedpłata (PBT) nie będzie wypłacana uczestnikowi – 

musi zostać zwrócona do ZUS. 

• U niektórych pracodawców istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania 

z Zakładowych Funduszy Socjalnych w miejscu pracy rodziców. Aby je otrzymać, 

należy dostarczyć dane do faktury (nazwa zakładu/instytucji, dokładny adres, NIP), 

którą wystawi Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie. Faktura może być wystawiona 

dopiero po zakończeniu obozu. 

Jeszcze o finansach: 

Ponieważ zawsze znajdą się takie osoby (dzieci i młodzież), które chętnie pojechałyby na obóz, 

ale nie pozwala im na to niezbyt dobra sytuacja materialna rodziców, w elektronicznym 

Formularzu Zgłoszeniowym znajduje się pozycja: „Dobrowolnie: Możliwość wsparcia 

potrzebujących”. To propozycja i zarazem prośba do tych z Państwa, którym sytuacja 

materialna na to pozwala, aby wesprzeć czyjeś dziecko, które bez wsparcia z zewnątrz nie 

będzie mogło skorzystać z pobytu nad morzem w czasie wakacji. Za każdą, nawet najmniejszą 

kwotę – w imieniu obdarowanych dzieci – dziękujemy! 

Proszę się jednak nie krępować, gdy ktoś nie dołączy się do tej zbiórki. Wysyłając swoje 

dziecko / dzieci do tak uroczego miejsca, jakim jest Międzywodzie, i tak czynicie dla niego / 

dla nich coś niesamowitego. Coś, czego może niejeden z Was być może sam w dzieciństwie 

nie doświadczył. Pan Bóg widzi nasze serca i na pewno też widzi w niejednym przypadku 

Państwa wyrzeczenie na korzyść Waszych dzieci. Bo przecież pomimo tego, że koszt obozu 

w porównaniu z innymi ofertami czy miejscami jest stosunkowo bardzo niski, to jednak na 

pewno wiąże się to z poważnymi wyrzeczeniami w przypadku niejednego z Was – za co też 

bardzo dziękuję.  

Dziękując za Państwa uwagę i zainteresowanie, mogę zapewnić, że robimy wszystko, aby ten 

obóz był równie atrakcyjny, jak ubiegłoroczny. Jednocześnie proszę o modlitwy za to ogromne 

przedsięwzięcie, za opiekunów/wychowawców, o pogodę i dobrą atmosferę na obozie. 

 

Skoczów, dnia 8.03.2023 r. 

mailto:alfred.borski@ste.org.pl
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Załącznik: Kilka maili rodziców po zeszłorocznym obozie w Międzywodziu 

Szanowny Księże, 

dziękujemy za organizację i szczęśliwe prowadzenie obozu w Międzywodziu. To duże i bardzo 

odpowiedzialne zadanie, którego w dzisiejszych czasach podejmują się tylko nieliczni... 

Prosimy podziękować wszystkim Opiekunom, którzy podjęli się tego wyzwania. Cieszymy się, 

że Pan Bóg błogosławił temu czasowi nad morzem i dał szczęśliwy powrót. 
Rodzice obozowiczki z Jasienicy - Marianki 

Joanna i Piotr Wieja 

Witam Księdza serdecznie wraz z całym kierownictwem obozu w Międzywodzie. 

Chciałam tą drogą serdecznie podziękować za wspólny czas spędzony w grupą dzieci 

i młodzieży w Międzywodziu. Były to dnie wypełnione radością płynącą z beztroski tego 

młodego naszego narybku :-) , ale i obserwacją ogromu pracy jaką włożyliście, aby tak piękny 

czas przygotować naszym dzieciom. Dla mnie czas pouczający, bardzo raz jeszcze dziękuję, że 

mogłam być biernym uczestnikiem tego obozu. 
Życzę wiele Błogosławieństwa Bożego na każdy nowy dzień - Gośka Heinrich z parafii Biała. 

Serdeczne, szczególne pozdrowienia dla Pani Pastorowej :-) 

…Pozwolę sobie chociaż tą drogą serdecznie podziękować za opiekę i organizację 

tegorocznego obozu. Na księdza ręce składam wyrazy podziwu dla zaangażowania i pracy, jaką 

włożyła cała kadra. Nasi synowie zajechali i wrócili bezpiecznie (co dla nas jest priorytetem), 

napełnieni mnóstwem wspomnień i wrażeń, a przede wszystkim wzbogaceni duchowo, co było 

widać w rozmowach z nimi po powrocie. Bardzo proszę o przekazanie naszych podziękowań 

całej kadrze i oczywiście czekamy na szczegóły kolejnego obozu, bo chłopaki już zapowiedziały 

swój udział w tym wyjeździe, a to najlepiej chyba świadczy o jakości tegorocznego obozu. 
Serdecznie pozdrawiamy, 

Anna i Adam Kropek, rodzice Wojtka i Dawida (Stare Bielsko) 

„…dobra robota. Dziękuje Bogu, że akurat takiego księdza wraz z małżonką nam posłał do 

Skoczowa. Dziękuje za wszystko co ksiądz  wraz z żoną robi dla Kościoła, dla nas, i dla naszych 

dzieci! U nas w Filipie cos się zmieniło... tak duchowo zauważyłam po tym obozie... na dobre 

oczywiście:):), wiec uważam ze takie coś dla dzieci obowiązkowo musi być. 
pozdrawiam serdecznie i proszę pozdrowić małżonkę, 

Szotek Renata :-) (Iskrzyczyn) 

Dzień dobry 

Bardzo dziękuję. To było dobre wydarzenie. Zuzia wróciła zadowolona, jedynym złym 

wspomnieniem są komary       Dziękujemy za opiekę i organizacje wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego obozu.  
Pozdrawiam.  

Marzena Hósar (Skoczów) 

Witam.  

W imieniu dzieci jeszcze raz dziękuję za kolonie, które mimo ciężkich początków bardzo się 

podobały. Opowiadały cały wieczór jakie to fajne mieli warsztaty i co na nich robili. Niestety 

Wojtek nie zabrał ze sobą obrazu namalowanego farbami - zachód słońca. Widziałam go na 

zdjęciu i był bardzo ładny. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie go? […] 
Pozdrawiam serdecznie  

Sawa Podżorska Brudny mama Wojtka i Agi (Skoczów) 


