
Możliwości służby 
na statku OM

WITAMY
NA POKŁADZIE



„Podczas mojego pobytu 
na pokładzie Logos Hope 
poznałem Boga inaczej niż 
kiedykolwiek wcześniej. 
Wiara oparta głównie 
na przekonaniach moich 
rodziców przerodziła się 
w prawdziwą, osobistą 
wiarę, która pokazała mi, 
kim jest Bóg i kim ja jestem 
w Nim. 

Co więcej, mogłem rozwijać 
swoje umiejętności 
i wzrastać jako człowiek tak, 
jak nie byłoby to możliwe, 
gdybym pozostał  
w domu”

Henrik , Niemcy  
Członek załogi pokładowej 
i członek zespołu 
odpowiedzialnego 
za przygotowanie 
wizyt w portach



Wstęp
Na świecie są ponad trzy miliardy ludzi, którzy
którzy nigdy nie słyszeli ewangelii, a każdego dnia,
do tej liczby dołącza kolejne 57 000.  

Wizją OM jest widzieć żywe wspólnoty naśladowców  
Jezusa w każdym zakątku ziemi.

Służba statków jest częścią ogólnoświatowej pracy OM.  
Razem ze statkami OM możesz:

•  WYPŁYNĄĆ w podróż pełną odkryć, aby poznać Boże 
serce dla świata i odnaleźć swoje miejsce w Jego planie;

• ZOSTAĆ WYPOSAŻONYM, aby być bardziej 
efektywnym w służbie poprzez pracę, szkolenia i życie 
w międzynarodowej społeczności;

• ZOSTAĆ UZDOLNIONYM  do przemieniającego 
oddziaływania na ludzi, z którymi spotkasz się podczas 
pobytu na pokładzie i przez całe swoje życie.  

Spis treści
3 Wstęp

Na pokładzie Logos Hope
7 Służba długoterminowa
7 Programy roczne i dwuletnie
9 Programy roczne i dwuletnie  

dla specjalistów
10 Programy krótkoterminowe
10 STEP (na pokładzie Logos Hope)
10 Programy krótkoterminowe dla 

specjalistów

Na lądzie
13 Zespół wsparcia na lądzie
13 STEP (Florence w Karolinie 

Południowej, USA)

15 Dalsze kroki...



Nawet milion osób odwiedza Logos Hope każdego roku  
i dla wielu z nich jest to doświadczenie zmieniające życie. 
Chcemy dzielić się wiedzą, pomocą i nadzieją z ludźmi,  
z którymi spotykamy się na pokładzie i na lądzie.  

WIEDZA 
Księgarnia na pokładzie statku 
daje ludziom niepowtarzal-
ną okazję do przeglądania 
i zakupu szerokiej oferty 
literatury, w tym literatury 
fachowej, beletrystyki, wiedzy 
ogólnej, książek dla dzieci 
i materiałów do nauki języków 
obcych, jak również Biblii 
i książek o uczniostwie i życiu 
chrześcijańskim. Promujemy 
również wiedzę i zrozumienie 
zagadnień, które mają wpływ 
na społeczeństwo i świat, 
takich jak kwestie związane 
z handlem ludźmi, HIV 
i AIDS oraz trudną sytuacją 
osób bezdomnych. Chcemy 
pomóc lokalnym kościołom 
wypełniać ich zadania w ra-
mach Wielkiego Posłannictwa 
i mobilizować chrześcijan na 
całym świecie, aby poszli do 
tych, do których mało kto 
dotarł.

POMOC
Praktyczna pomoc jest jed-
nym z najlepszych sposobów 
okazywania ludziom Bożej 
miłości. Projekty obejmują 
badanie wzroku i dostarczanie 
okularów do czytania, butów, 
które można regulować w miarę 
jak rosną stopy dzieci, dystry-
bucję filtrów do wody i szko-
lenia w zakresie ich używania, 
podstawową opiekę zdrowotną, 
kliniki dentystyczne, budowę 
i renowację budynków oraz 
darowizny książek w celu 
utworzenia lokalnych bibliotek. 
Współpracujemy z loka-
lnymi kościołami i władzami 
samorządowymi i poprzez 
pomoc osobom znajdującym się 
na marginesie społeczeństwa, 
zwracamy uwagę na możliwości 
wprowadzenia trwałej zmiany 
dla najbardziej potrzebujących 
ludzi mieszkających w miastach 
portowych lub ich okolicach na 
całym świecie.

NADZIEJA
Załoga i personel statku to 
w większości młodzi ludzie 
z sercem do służby Bogu. 
Zespoły odwiedzają szkoły, 
sierocińce i szpitale na lądzie, 
podczas gdy seminaria, kon-
ferencje i inne wydarzenia na 
pokładzie oferują nauczanie, 
zachętę i możliwości dzielenia 
się ewangelią z uczestnikami. 
Pragniemy widzieć, jak ludzie 
robią kolejny krok w kierunku 
poznania Chrystusa i podąża-
nia za Nim. Dla wielu oznacza 
to postawienie pierwszych 
kroków na drodze wiary, 
podczas gdy uwaga pastorów, 
członków ich kościołów i po-
szczególnych chrześcijan sku-
piona jest na potrzebach tych, 
którzy nie mają dostępu do 
nadziei płynącej z ewangelii.



Na pokładzie  
Logos Hope



„Na statku miałem 
przywilej poznać liderów, 
którzy zmienili moje życie. 
Ci ludzie byli Bożymi 
mężczyznami i kobietami, 
którzy nauczyli mnie, 
poprzez swoje życie, co 
znaczy prawdziwa łaska 
i miłość, którzy wierzyli 
we mnie we mnie bardziej 
niż ja sam, którzy rzucali 
mi wyzwania i dawali 
mi okazje do robienia 
z Jezusem rzeczy, 
o których nigdy wcześniej 
nie śniłem.

Teraz studiuję teologię 
i mam wizję, by prowadzić 
chrześcijan w Szwajcarii 
do większej jedności, 
inspirować ludzi do 
głębokiej przemiany 
dzięki spotkaniu z żywym 
Bogiem i stwarzania 
możliwości, by jak 
najwięcej ludzi mogło 
doświadczyć tego 
szczęścia “.”

Sascha , Szwajcaria
Członek załogi 
pokładowej i zespołu 
do spraw rozwoju 
personelu



Służba długoterminowa

Czy masz serce, aby służyć Bogu, 
aby odkrywać i wypełniać Jego 
wolę? Czy jesteś gotowy ciężko 
pracować, uczyć się, stawiać 
czoła wyzwaniom, szkolić się 
i rozwijać się, przechodząc przez 
intensywny kurs uczniostwa na 
pokładzie? 

To zaproszenie dotyczy szczególnie 
młodych singli (brak możliwości zak-
waterowania rodzin), pełnych wiary 
i entuzjazmu, otwartych na służbę 
w dowolnym obszarze na pokładzie 
Logos Hope. Nie jest wymagane 
żadne wcześniejsze szkolenie, ale 
musisz mieć ukończone 18 lat, znać 
język angielski i cieszyć się dobrym 
zdrowiem.

Podczas służby i życia na pokładzie, 
naszym celem jest lepsze wyposażenie 
i zmotywowanie cię, abyś mógł:

• być zaraźliwym naśladowcą Jezu-
sa, aktywnie wypełniającym Boże 
cele, gdziekolwiek się znajdziesz;

• wnosić pozytywny wkład w życie 
i wzrost żywej wspólnoty naślad-
owców Jezusa; oraz

• być aktywnie zaangażowany 
w służbę tym, do których nie 
docierała dotąd Ewangelia i in-
spirować innych do podobnego 
zaangażowania.

Realizowane jest to poprzez:
PRACĘ W DZIAŁACH
Każdy na pokładzie pracuje około 40 godzin tygod-
niowo, aby utrzymać Logos Hope w żegludze i pomóc 
w wypełnianiu naszej misji. Daje to wiele możliwości 
rozwoju osobistego i rozwoju charakteru; to nauka pracy 
w międzynarodowym zespole i rozwijanie praktycznych 
umiejętności zawodowych, które można wykorzystać 
w wielu sytuacjach. Większość osób, które przyjeżdżają 
bez wcześniejszego szkolenia, będzie pracowała w jednym 
z pięciu głównych działów: zakwaterowanie, księgarnia, 
catering, pokład (utrzymanie i żegluga statku) lub silnik 
(pełnienie wachty w celu zapewnienia prawidłowego dz-
iałania maszyn oraz utrzymywanie maszynowni w czystości 
i dobrym stanie). 

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE
Służba na Logos Hope jest wymagająca, ale oferuje wyjąt-
kową okazję do życia, nauki, modlitwy, uwielbienia i służby 
z 400 osobami w międzynarodowej społeczności z ponad 
60 narodów.

ROZWÓJ OSOBISTY
Skorzystasz z kursów i szkoleń, które pomogą ci wzrastać  
i dzielić się swoją wiarą, w tym:
• Uczniostwo
• Narzędzia i metody pracy w służbie
• Świadomość misji
• Przywództwo

MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY
Pracując razem z lokalnymi kościołami i organizacjami  
misyjnymi, możesz wykorzystać swoje szkolenie w prak-
tyce, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących ludzi 
w miejscach, które odwiedza statek. Zostaniesz przydzielo-
ny do jednej z form posługi na pokładzie lub na lądzie pod-
czas wyznaczonych dni pracy (średnio jeden w tygodniu), 
które są dodatkiem do Twoich normalnych godzin pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:  
www.omships.org/opportunities

1&2
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PROGRAMY ROCZNE I DWULETNIE



„Najbardziej niesamowitą 
sprawą dla mnie było 
doświadczenie współżycia 
400 różnych osób, 
reprezentujących różne 
osobowości i kultury. 
Żyją razem w niezwykle 
dynamiczny sposób, 
ucząc się w oparciu 
swoje mocne i słabe. 
Najbardziej znaczące 
momenty na pokładzie to 
doświadczenie zależności 
od Boga, mojej i całej 
wspólnoty, nawet jeśli nie 
robimy tego świadomie. 
Ta zależność od Niego 
wzrasta we wszystkich 
dziedzinach naszego życia 
i widzimy, jak wiernie 
On nas w tym prowadzi. 
Tak wiele nauczyłem się 
o pracy na styku różnych 
kultur i mogłem zobaczyć, 
jak bardzo poszerzyło to 
moje zrozumienie Boga 
i Jego Słowa.”

Khemraj  
Trinidad i Tobago  
Koordynator Rozwoju 
Liderów



PROGRAMY ROCZNE I DWULETNIE DLA SPECJALISTÓW

Logos Hope potrzebuje wielu 
wykwalifikowanych specjalistów, 
którzy pomogą utrzymać 
statek i służbę w działaniu. 
Oprócz wszystkich korzyści 
płynących z naszego rocznego 
lub dwuletniego programu, 
będziesz miał szczególną okazję 
do wykorzystania twojego 
wykształcenia w służbie misyjnej.

Zapraszamy singli, pary i rodziny 
(liczba miejsc ograniczona) do służby 
z wykorzystaniem specjalistycznych 
umiejętności na pokładzie.

Specjaliści, których potrzebujemy na pokładzie to:

• Oficerowie pokładowi i inżynierii morskiej

• Inżynierowie ds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

• Maszyniści, elektrycy, spawacze, stolarze i hydraulicy

• Kucharze i piekarze

• Lekarze, pielęgniarki i dentyści

• Nauczyciele szkół podstawowych dla dzieci z rodzin 
mieszkających na pokładzie

• Dziennikarze, fotografowie, graficy, kamerzyści 
i specjaliści PR

• Informatycy i technicy audiowizualni

• Osoby z doświadczeniem kierowniczym 
i w zarządzaniu

 
Aktualna lista naszych aktualnych ofert dla specjalistów 
znajduje się na stronie  www.omships.org/to/serve 
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Służba długoterminowa



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.omships.org/step

Programy krótkoterminowe

STEP (NA POKŁADZIE LOGOS HOPE) - TRZY MIESIĄCE

Program krótkoterminowy STEP 
(z ang. Short-Term Exposure 
Programme) jest idealny dla 
osób z niewielkim lub żadnym 
wcześniejszym doświadcze-
niem misyjnym. Nasi wyspec-
jalizowani koordynatorzy STEP 
planują Twój pobyt na statku 
tak, abyś mógł maksymalnie 
wykorzystać to doświadczenie  

STEP jest otwarty dla singli w wieku 
18-39 lat.

Podczas STEP-u możesz liczyć na:

• Cotygodniowe nauczanie prowadzące do lepszego 
zrozumienia twojej tożsamości w Chrystusie i tego, co 
to znaczy być Jego uczniem;

• Nabieranie pewności siebie w dzieleniu się swoją 
wiarą i pomaganiu innym we wzroście w wierze;

• Pracę (głównie) w księgarni, przy sprzątaniu lub 
w dziale gastronomicznym przez średnio 40 godzin 
tygodniowo;

• Czas na ocenę twojego doświadczenia i pomoc w jak 
najlepszym wykorzystaniu czasu spędzonego na 
pokładzie;

• Czas poświęcony na służbę (średnio jeden dzień 
w tygodniu), aby dotrzeć do ludzi w portach, które 
odwiedzamy i wykorzystać twoje nowe umiejętności. 

Ponadto, możesz wykorzystać swój wolny czas na dodat-
kową służbę, zapisać się na dodatkowe szkolenia, ucze-
stniczyć w warsztatach, cieszyć się społecznością z naszą 
międzynarodową wspólnotą i zwiedzać porty, które 
odwiedza statek.

PROGRAMY KRÓTKOTERMINOWE DLA SPECJALISTÓW  
- MINIMUM DWA TYGODNIE

Przyjmujemy również zgłoszenia od fachowców do pomocy przy konserwacji  
i obsłudze statku, gotowych służyć od dwóch tygodni do sześciu miesięcy.

W wolnym czasie zapraszamy cię do udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
społeczność statku, służbie i szkoleniach. 

Aby uzyskać aktualną listę naszych bieżących krótkoterminowych ofert dla specjalistów, 
odwiedź stronę  www.omships.org/to/serve 
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Na lądzie



„STEP na lądzie pozwolił 
mi poznać służbę statku  
i dał możliwość kontaktu  
z różnymi ludźmi. 

Moje zrozumienie 
znaczenia modlitwy 
i umiejętność współpracy 
z przedstawicielami 
różnych kultur z całego 
świata bardzo się 
pogłębiły.”

Aki 
Japan
Uczestnik STEP 
w centrum statków OM 
w USA, który później 
rozpoczął służbę na 
pokładzie Logos Hope  
w dziale pokładowym.



1&2
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Służba na lądzie

ZESPÓŁ WSPARCIA NA LĄDZIE

Nasza służba wymaga dużego 
wsparcia zespołu działającego 
na lądzie. Potrzebujemy 
szerokiego grona specjalistów 
- od administratorów do 
inżynierów morskich, 
pracowników magazynów 
i specjalistów od komunikacji. 

STEP (FLORENCE, KAROLINA POŁUDNIOWA, USA)

NASZE STACJONARNE BIURA  
ZNAJDUJĄ SIĘ W:

• Niemczech (Mosbach, Badenia);
• Wielkiej Brytanii (Carlisle, Kumbria);
• USA (Florence, Karolina Południowa). 

Aktualną listę potrzebnych specjalistów w biurach 
statków można znaleźć na stronie   
www.omships.org/opportunities

Dołącz do lądowego 
Programu krótkoterminowego 
i włącz się w realizowanie 
wizji statku poprzez służbę 
w centrali logistyki książek - 
przyjmowaniu, sortowaniu 
i pakowaniu Biblii oraz innej 
literatury na targi książki Logos 
Hope, do sprzedaży w internecie 
lub do hurtowej do księgarń na 
całym świecie.  

Będziesz mógł uczestniczyć w życiu zespou OM we 
Florence i współdziałać z naszym międzynarodowym 
personelem misyjnym. Poznasz kulturę amerykańską 
i w wolnym czasie również pobliskie miasta, takie jak 
Charleston, Myrtle Beach lub Charlotte.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: 
www.omships.org/step 

3M



Czy jesteś gotowy na podróż  
wiary na statkach OM?



Dalsze kroki...
• Odwiedź naszą stronę internetową, 

aby uzyskać więcej informacji 
o służbie i sposobach zaangażowan-
ia: www.omships.org 

• Skontaktuj się z lokalnym biurem 
OM, aby uzyskać informacje 
o rekrutacji: www.ompolska.org

• Wszystkie programy na statkach 
OM bazują na wsparciu, co 
oznacza, że musisz zebrać fundusze 
na pokrycie kosztów związanych ze 
swoją służbą. Porozmawiaj o tym 
z przedstawicielami OM, liderami 
twojego kościoła oraz przyjaciółmi, 
dzieląc się tym, jak Bóg Cię 
prowadzi.

Pamiętaj: 

Musisz mieć 
ukończone 18 lat 
i cieszyć się dobrym 
zdrowiem;

Musisz umieć 
porozumiewać się 
w języku angielskim;

Będziesz pracować 
przez około 40 godzin 
tygodniowo;

Będziesz mieć wiele 
możliwości osobistego 
wzrostu i rozwoju;

Potrzebujesz 
błogosławieństwa 
i wsparcia ze strony 
twojego lokalnego 
kościoła;

Będziesz musiał zebrać 
fundusze na pokrycie 
kosztów twojej służby 
(pomożemy Ci!);

Aplikuj przez biuro 
OM w twoim kraju: 
info.pl@om.org

WITAMY
NA POKŁADZIE



OM Ships
 Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Germany   +49-6261-92630 
 781 St Andrews Road, Florence, SC 29501, USA  +1-843-679-1862 

recruiting@omships.org

Pobierz tę broszurę w PDF: www.ompolska.org/statek


