
Jesienna Konferencja 
Regionalna w Polkowicach 

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

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

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!
Jednak będzie możliwość złożenia ofiary 

na służbę szkoleniowo-konferencyjną prowadzoną przez ChS „MED”.

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

Kościół Chrystusowy 
„Nowe Życie” 
ul. B. Kominka 18, 
59-100 Polkowice 

26 października 2019 (sobota)
W programie konferencji:

Zgłoszenia: 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

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

 do 18 października 2019 (piątek)

Miejsce:
Kościół Chrystusowy 
„Nowe Życie”  
ul. B. Kominka 18

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.

Dyscyplina? Ale o co chodzi? Wielu na pewno zgodzi się, że czasami jako 
rodzice, bądź nauczyciele mamy trudności z utrzymaniem dyscypliny. Właściwie 
dlaczego? Gdzie tak naprawdę leży problem? Właściwa diagnoza jest ogromnie 
ważna, bo umożliwia podjęcie skutecznego leczenia. 

Rozumiem – pamiętam – stosuję, czyli o tym, jak uczyć dzieci wersetów bi-
blijnych. Dlaczego uczyć dzieci Słowa Bożego na pamięć? Jak robić to interesująco? 
Jak powtarzać nauczone wersety i jak je utrwalać? To pytania nad którymi pochy-
limy się. W części warsztatowej będzie możliwość przećwiczyć niektóre elementy 
nauczania wersetu biblijnego.

Lepsi rodzice – mocniejsze dzieci. Co jeszcze mogę zrobić, by moje dziecko 
miało ze mną lepszą relację, bliższą więź z Bogiem oraz umiało przeciwstawiać się 
zagrożeniom dzisiejszego świata? Otrzymasz odpowiedź na te i inne pytania.

Tematy wykładów i warsztatów:

Prowadzący:
Joanna Ćwian – koordynator regionalny konferencji w Polkowicach. Od wielu lat zaanga-
żowana w służbę katechetyczną w polkowickim zborze, z przyjaciółmi z kościoła organi-
zuje spotkania dla dzieci, a także letnie kolonie; zawodowo położna rodzinna, prywatnie 
żona, matka dwóch córek: 21-letniej Kasi i 18-letniej Hani.

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.

Rafał Josse – radca prawny, specjalizuje się w tematyce prawa rodzinnego, katecheta, 
mąż, ojciec dwóch dorosłych synów, wieloletni wolontariusz i organizator wypoczynku 
dla dzieci. Angażuje się w służbę ChS „MED”.

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


