
„Jedynie służąc innym, poznajemy prawdziwie swoją wartość. Nic nie zbliża nas bardziej do 
Boga, jak dostrzeganie Go w każdym człowieku i poświęcenie odrobiny siebie dla tych, którzy 

potrzebują naszej pomocy”. 

 

IX obóz „Sai Służba bez Granic” Dubeninki/Żytkiejmy 2013 
 
 
 
 
 
 
 
To wspaniałe, że tyle osób każdego roku potrafi się zmobilizować i oddać całkowicie 
siebie służąc potrzebującym. Nasza działalność zainteresowała bardzo wielbicieli Sai  
z Holandii, którzy już zapowiedzieli swój udział. Również osoby z Litwy, Słowacji, 
Norwegii i Bośni Hercegowiny, zgłaszają, jak co roku, chęć współpracy. Byłoby jednak 
wskazane, by w polskiej akcji widoczna była przewaga Polaków, a nie cudzoziemców. 
             
 Tegoroczny obóz odbędzie się odbędzie się w dniach 30.06 – 07.07  
            
Swą działalnością obejmiemy jak zwykle Dubeninki i Żytkiejmy oraz okoliczne wsie.  
Wzorem lat ubiegłych będziemy przyjmować pacjentów w Ośrodku Zdrowia 
w Dubeninkach oraz w trakcie wizyt domowych u chorych, zgłoszonych przez panią 
doktor z Dubeninek. Gabinety masażu funkcjonować będą w Dubeninkach  i Żytkiejmach. 
 
Corocznym zwyczajem naszą opieka obejmiemy także dzieci z Żytkiejm, Dubeninek  
i okolic.  
 
W porozumieniu z Wójtem, (który współpracuje z nami każdego roku) nasze prace 
budowlano/remontowe dotyczyć będą tym razem placu zabaw w Dubeninkach. Wójt 
obiecał nie tylko wkład finansowy, ale także udział mieszkańców w tym ważnym dla 
Dubeninek przedsięwzięciu. 
 
Ze względu na duże zapotrzebowanie, chcielibyśmy rozszerzyć nasze usługi o: 
- naprawę rowerów, 
- usługi fryzjersko/kosmetyczne 
- przeróbki krawieckie, itp. 
 
Kochani, to kolejna akcja, która nas wszystkich jednoczy i daje wspaniałe poczucie bycia 
potrzebnym. Ci, którzy brali udział we wcześniejszych obozach, znają doskonale uczucia 
radości i jedności z naszymi podopiecznymi. Tego nie da się opisać słowami. 
W tym roku zamierzamy dodatkowo zorganizować dla mieszkańców gminy Dubeninki, 
występ naszego chóru „Sarva Dharma”. Dla nas będzie to generalna próba przed 
wylotem do Indii, a dla nich z pewnością wielka atrakcja. Poznają tym samym działalność 
Organizacji Sai z innej, nowej strony.  



Naturalnie, ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest ekipa kuchenna, którą 
podobnie jak w latach ubiegłych pokieruje nasza nieoceniona Grażyna. Tutaj również 
przydadzą się dodatkowe osoby.  
 
Pracy będzie dużo i dlatego każde pomocne ręce są niezwykle mile widziane! 
 
Kochani! Ze względów organizacyjnych, musimy wcześniej wiedzieć na czyją pomoc 
możemy liczyć. Dlatego wyznaczamy ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 
do 31-go maja!  
 
Jeśli ktoś zdecyduje się w ostatniej chwili dołączyć, by nas wesprzeć, będzie mile 
widziany, zostanie jednak przydzielony do grupy roboczej wyznaczonej przez nas.   
 
Noclegi, jak co roku w Szkole Podstawowej w Dubeninkach  w cenie  15,00 zł za dobę. 
Całodzienne wyżywienie również w szkole  25,00 zł od osoby. 
Istnieje możliwość spania w pensjonacie – 35,00 zł za dobę (ilość miejsc ograniczona) 
 
Wszystkich uczestników będzie obowiązywał Regulamin obozu, który zostanie odczytany 
na spotkaniu. 
 
Kochani! „Sai Służba bez granic” to szansa dla każdego, by wprowadzić swoją miłość w 
działanie. Jest to również okazja do sewy rodzinnej! Można przyjechać z małżonkami, 
dziećmi, wnukami i przyjaciółmi. Tamtejsze okolice są przepiękne!  
 
Planujemy rozpocząć obóz w niedzielę 30 czerwca, spotkaniem informacyjnym  
o godz. 17: 00, ale można będzie przyjechać już w sobotę 29 lipca (po wcześniejszym 
zgłoszeniu). Kończymy naszą pracę 06.07 w sobotę o godz. 14: 00, pożegnalnym 
ogniskiem i występem naszego chóru. 
 

Ponawiamy nasz apel o wystawienie w grupach puszek z przeznaczeniem na obóz 
„SAI SŁUŻBA BEZ GRANIC” lub ewentualne wpłaty na konto:  

Stowarzyszenie Sathya Sai 
ul. Osadników 29a, 72-020 Trzebież 
49 1240 6351 1111 0010 2767 0513 

Oddział w Piasecznie ul. Jana Pawła II 2 
w tytule „Służba bez granic”   

 
Zgłoszenia pisemne prosimy kierować na adres e-mail:  
grazyna.botwicz@gmail.com lub jrynkiewicz@poczta.onet.pl  do 31.05.2013. 
 
Wszelkie pytania: Maria Quoos - 502 602 567,  
a w kwestii kuchni Grażyna Botwicz - 667 947 570   
 

ZAPRASZAMY!!! 
 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obozu – Maria Quoos 
 

OM SAI RAM       OM SAI RAM          OM SAI RAM 
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