
Jesienna Konferencja 
Regionalna w Kielcach

dla nauczycieli, pomocników nauczycieli, katechetów, rodziców
 oraz wszystkich zainteresowanych służbą wśród dzieci i młodzieży

wykłady
warsztaty
przerwa na kawę i herbatę 
wspólny obiad
sprzedaż literatury
inspirujące rozmowy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
„Miłość Edukacja Dojrzałość” 
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń
www.med.org.pl, fb/ chsmed, 
tel. +48 33 854 25 97

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 
ul. Małopolska 6,  
25-001 Kielce

9 listopada 2019 (sobota)
W programie konferencji:

Zgłoszenia: 

Termin nadsyłania zgłoszeń i wpłat:
Uwaga:

Koszt uczestnictwa:
W koszty wliczone są: 
Wpłaty:

przez wypełnienie formularza: ZGŁOSZENIE 
na www.med.org.pl lub telefonicznie: 33 854 25 97

do 31 października 2019 (czwartek)

wpłaty nie podlegają zwrotowi

40 zł od osoby

opłata konferencyjna, materiały konferencyjne, obiad, 
deser, kawa, herbata

po dokonaniu zgłoszenia prosimy wpłaty kierować na konto: 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „MED”, ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń 
Nr konta: PKO BP 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120
Z dopiskiem: KR 2019-Kielce, imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana 
jest wpłata

Miejsce:
Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny 
ul. Małopolska 6

Rejestracja:    9.00-10.00
Rozpoczęcie: 10.00 
Zakończenie: 18.00

Organizator: Współorganizator: 
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Wezwani, aby chwalić Boga. Chrześcijanie to ludzie, którzy swoimi czynami 
mają inspirować innych do chwalenia Boga! Sens naszej pracy, służby i całego życia 
ma polegać na wzbudzaniu podziwu i zachwytu dla naszego Ojca w Niebie. Może-
my być takim czytelnym znakiem, pamiętając o siedmiu ważnych słowach i stosując 
w praktyce ich znaczenie.

Warsztaty tworzenia gier terenowych. Będzie trochę teorii o rodzajach  
i formach gier terenowych, które można wykorzystać w prawie każdej sytuacji  
i miejscu. Będzie też część warsztatowa z tworzenia gier terenowych jako cieka-
wego elementu dopełniającego chrześcijańskie nauczanie dzieci i młodzieży oraz 
mnóstwo praktyki, która wzbogaci wiedzą i pomysłami warsztat każdego nauczy-
ciela, rodzica, wychowawcy.

Aby pokochały Boże Słowo. Zostaną przedstawione pomysły, które mogą za-
chęcić dziecko do korzystania z Biblii oraz kilka prostych metod studiowania Słowa 
Bożego z dzieckiem.

Jest moc! O motywacji nastolatków do służby. Zaangażuj nastolatka, bo 
inaczej go stracisz. W trakcie wykładu zostanie zaprezentowanych kilka wskazó-
wek na temat tego, co powinno motywować nastolatka do służby – na podstawie 
koncepcji przedstawionej przez apostoła Pawła w liście do swojego ucznia Tymo-
teusza.

Tematy wykładów i warsztatów:

Prowadzący:
Lidia Króliczek – pracownik ChS „MED”.  Z pasją organizuje szkolenia i konferencje oraz 
prowadzi wykłady i warsztaty, które przygotowują chrześcijan do służby wśród dzieci – 
wierząc, że warto.

Bartłomiej Nowaczyk-Wyszkowski – animator społeczno-kulturalny, związany z ChS 
„MED” od wielu lat jako wolontariusz i przez kilka lat jako pracownik. Szkoleniowiec, na-
uczyciel, kierownik wielu obozów, terapeuta zajęciowy. 

Wojciech Borys – czujący się młodo pięćdziesięciolatek, mąż pięknej kobiety, ojciec nie-
zwykłego syna i wyjątkowej córki. Od 1995 roku pracuje misyjnie w Polsce, a od 2004 
roku również w Mołdawii. W wolnym czasie lubi czytać pożyteczne książki, słuchać do-
brych kazań i oglądać snookera (oczywiście nie wszystko naraz). Patrzy na życie głównie 
poprzez biblijny werset: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, 
a wszystko inne będzie wam dodane.” Mt 6, 33

Serdecznie zapraszamy!
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www.med.org.pl

Modlimy się, aby ta konferencja zachęciła Cię do dalszego działania,
jak i zainspirowała do podejmowania nowych wyzwań!


