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poczta z MED-u

j e s i e ń  2 0 1 1

Drogi 
Modlicielu!

T ego lata ponad 80 wolontariuszy pracowało na naszych pięciu Obozach Młodych Odkrywców oraz obozie 

wspinaczkowo-językowym, na których wypoczywało łącznie 250 dzieci i nastolatków. Dziękujemy im za to 

z całego serca! Doceniamy ich poświęcenie oraz zaangażowanie. Bez nich te obozy nie mogłyby się odbyć, 

dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że co roku posyła nam do pomocy wielu wspaniałych 

wierzących, którym leży na sercu służba wśród dzieci.

Dziękujemy również Bogu za 7-osobową grupę wolontariuszy z zaprzyjaźnionego kościoła ze Stanów, z których 

część prowadziła zajęcia językowe na obozie dla nastolatków, a pozostali pomagali na obozie OMO oraz SOMO, 

prowadząc zajęcia sportowe i plastyczne.

Zarówno obozy, jak i inne służby MED-u są możliwe tylko dzięki dziesiątkom, a może i setkom osób, które po-

zostają „za sceną” i są często dla nas niewidoczne. Są to ci WSZYSCY, którzy się o nas MODLĄ! Również WSZYSCY, 

którzy przekazują DARY pieniężne i rzeczowe (ileż to potrzebowaliśmy w tym roku krawatów oraz plastikowych 

pojemniczków z jajek niespodzianek na węże grzechotniki czy prześcieradeł na wigwamy! ☺). To także WSZYSCY, 

którzy w sposób praktyczny, ale widoczny tylko dla niewielu pomagają np. w naszym biurze przed obozami czy 

też pracują w czasie obozu lub szkolenia w kuchni. 

Drog i  Brac i e ,  Droga Sios tro! 
D ziękujemy Ci z całego serca, że należysz do grupy tych „niewidocznych” (oczywiście tylko dla ludzkiego oka, 

bo Boże oczy Cię widzą!!!). 

W imieniu tych, którym służymy: dzieci i nastolatków, nauczycieli i rodziców oraz w swoim własnym: DZIĘKU-

JEMY, że poprzez swoje zaangażowanie czynisz naszą służbę możliwą! Mamy nadzieję, że lektura tego wydania 

Poczty z MED-u oraz świadectwa na: www.med.org.pl zachęcą Cię do dalszej współpracy z nami. Możesz to robić 

tak jak dotąd niewidocznie lub dołączyć do grona tych, których widać. Możesz również zachęcić innych, by także 

dołączyli do którejś z tych grup. Zapraszamy! Miejsca i potrzeb jest wiele!

Dasia Abramovich

  Echa obozów OMO 
S zkoła podstawowa w Wiśle Czarnem tętniła życiem nawet w czasie wakacji. 

A to za sprawą obozów organizowanych przez MED. Dzieci wypoczywały 

tam podczas czterech lipcowych turnusów. Zanim jeszcze zdążyliśmy rozesłać 

zaproszenia, miejsca już zapełniły się dziećmi. W związku z tym zorganizowa-

liśmy dodatkowy turnus. Dzięki temu do Wisły mogły przyjechać także dzieci 

z ubogich rodzin, uczęszczające do świetlic środowiskowych prowadzonych 

przez wierzące osoby.

Tym razem zaprosiliśmy obozowiczów na „Wyprawę na Dziki Zachód”. Co-

dziennie szeryf Joe i jego indiański przyjaciel Biała Stopa opowiadali małym 

podróżnikom o swoich przygodach, które były ciekawym wstępem do lekcji 
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biblijnych, podczas których obozowicze odkrywali prawdy 

zawarte w Słowie Bożym. Dzieci szukały w nim skarbów cen-

niejszych niż złoto. Każdego dnia słyszały zaproszenie, by po-

wierzyć swoje życie Bogu i trwać w bliskiej relacji z Nim. 

Cały dzień wypełniony był zajęciami, co oznaczało, że nie ma 

czasu na nudę dla dzieci i odpoczynek dla kadry. Korytarz 

szkolny zamienił się w wioskę indiańską, gdy stanęły na nim 

wigwamy, a każdy uczestnik wykonał dla siebie kolorowy 

pióropusz. Innym razem gorączka złota ogarnęła wiślańskie 

zacisze, gdy młodzi podróżnicy płukali mętny piasek w po-

szukiwaniu cennego kruszcu. 

Bóg posłał wierzące osoby z różnych kościołów, aby opieko-

wały się dziećmi, prowadziły zajęcia biblijne, sportowe, pla-

styczne czy też gry i zabawy. Pośród wielu atrakcji znalazł się 

również czas na rozmowy indywidualne z dziećmi i w gru-

pach. Niektóre z nich powierzyły życie Panu Jezusowi, a inne 

dzieliły się świadectwami Bożego działania w swoim życiu. 

Poprosiliśmy kilku wychowawców, pomocników oraz rodzi-

ców, aby podzielili się swoimi refl eksjami. Płynie z nich wiele 

słów zachęty i wdzięczności dla Boga, dlatego też chcemy 

przekazać je Wam, abyście również mieli udział w naszej ra-

dości. A oto co napisali:

Jak wspominam ten obóz? Wspaniale! Po raz pierwszy 

miałam możliwość pracy z dziećmi i to właśnie dzięki nim 

nauczyłam się tak wiele. Myślę, że to właśnie obecność 

Pana Boga, atmosfera panująca na obozie i szczególne 

zaangażowanie wychowawców sprawiły, że OMO nie jest 

takim zwyczajnym obozem oraz, że dzieci długo będą 

wspominać tegoroczne wakacje.               

(Zuzia)

Pomagałem w młodszej grupie chłopców, trzech z nich za-

deklarowało, że chcą iść za Jezusem. Obóz pozwolił mi uczyć 

się cierpliwości i zrozumienia dla moich podopiecznych... 

   

 (Roman)

Pobyt na obozie był dla mnie wyzwaniem, tym bardziej, że 

rolę wychowawcy pełniłem pierwszy raz w życiu. Uczestni-

cy mojej grupy to wspaniali chłopcy z problemami swojego wieku. Słuchając Słowa Bożego byli poważni 

i wzruszeni. Jeżeli Bóg pozwoli, chciałbym ponownie wystąpić w tej roli na następnych obozach.

(Michał) 

Cieszyły mnie ogromnie rozmowy z dziećmi i ich postanowienia poobozowe, o których słyszałam, np., że będą 

czytać teraz codziennie Pismo Święte. Osobiście jeszcze bardziej doceniam obecnie fakt, że kilka lat temu moi 

dwaj synowie mogli być na takim obozie, a teraz była moja młodsza córka. Obserwuję, jaki to miało wpływ na 

ich duchowy rozwój i to jest piękne!  Rodzice! Te obozy to bardzo dobre miejsce dla naszych dzieci!

(Marzena)

Gdy moja 9-letnia córka w tym roku po raz pierwszy zdecydowała się pojechać na OMO, nie byłam pewna, 

czy już do tego „dorosła”, ale zaryzykowaliśmy i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Cieszę się bardzo, 

że ten obóz był równocześnie szkołą nauki wersetów biblijnych na pamięć. Myślę, że była to również do-

bra szkoła dla naszych pociech pod wieloma innymi względami, np. nauki samodzielności, budowania 

właściwych relacji, a przede wszystkim poznawania prawd o Bogu w bardzo ciekawy sposób. A więc dzię-

kuję za te wszystkie super pomysły, wspaniałą i jakże ciężką pracę oraz gorące serca oddane służbie Bogu 
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i dzieciom. Bardzo dziękuję również Panu Bogu za Jego opiekę, ochronę i każdy niezapomniany dzień 

przeżyty przez nasze dzieci na obozach OMO.                     (Wdzięczna mama Agnieszka, Radom) 

I tak oto po obozach pozostały wspomnienia i zdjęcia. Dziękujemy Bogu, że po raz kolejny pozwolił nam dzielić 

się z dziećmi Dobrą Nowiną o zbawieniu. Wierzymy, że w małych serduszkach pozostały te najcenniejsze prawdy 

zawarte w Bożym Słowie. Ela Płosa

PS. Pełne teksty powyższych świadectw znajdują się na www.med.org.pl w zakładce Wspomnienia z OMO.

Mo¿na razem
O d czterech lat trzy olsztyńskie zbory prowadzą razem nauczanie biblijne swoich dzieci w formie Pozaszkolne-

go Międzykościelnego Punktu Katechetycznego. Jest to nie tylko świadectwo Bożej łaski, ale też wyzwanie, 

byśmy jako nauczyciele sprawdzali się w nowych sytuacjach, rozwijali swój warsztat pracy i wzrastali w wierze. 

Nasz punkt ciągle się rozrasta, potrzebujemy więc nowych pomysłów, dobrych materiałów do nauczania, mo-

tywacji do działania i sposobów na rozwiązanie pojawiających się problemów. Z tego powodu zdecydowaliśmy 

się na zorganizowanie z pomocą MED konferencji regionalnej dla nauczycieli i rodziców. Pierwszy jej dzień był 

poświęcony problemom i pytaniom nurtującym nauczycieli szkółek z całego regionu. Wysłuchaliśmy wykładów 

o tym, jak zwiastować dzieciom Ewangelię, jaką rolę odgrywają powtórki materiału, jak radzić sobie z dyscypliną 

i wreszcie, jak urozmaicać zajęcia. W kolejnym dniu zaproszeni byli wszyscy rodzice, którzy chcieli dowiedzieć się 

więcej o komunikacji z dziećmi i skutecznych metodach wychowawczych zgodnych z Biblią. 

To był niezwykle inspirujący czas, niektóre pomysły wprowadziłam w życie już na następnej prowadzonej lekcji, inne 

pozwoliły mi ciekawie podsumować omawiane tematy lub też opanować żywiołowość moich podopiecznych. Je-

stem niezwykle wdzięczna Bogu, że powołuje i posyła wciąż ludzi, byśmy mogli lepiej wykonywać Jego dzieło.

Anna Świątek, Olsztyn

  Specjalny Obóz M³odych Odkrywców
T egoroczny obóz SOMO, na który przyjechało 15 dzieci odbył się pod hasłem Wyprawa na Dziki Zachód. Lekcje 

związane były z różnymi postaciami biblijnymi – m.in. młodym królem Jozjaszem, Saulem czy Szczepanem. 

Pytanie spajające lekcje brzmiało: Jak dostać się do nieba? Chociaż dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

kwestia drogi do nieba ma charakter abstrakcyjny to, podobnie jak dla każdego człowieka, jest sprawą podsta-

wową. Ufam, że odpowiedź na to ważne pytanie dotarła do serc tych dzieci spragnionych duchowych prawd. 

Z niektórymi dziećmi modliliśmy się o przebaczenie grzechów i powierzenie swego życia Panu Jezusowi. 

Lekcje prowadzone były, jak poprzednio, metodą dramy, włączania uczestników jako aktorów do opowiadania 

historii biblijnych. Dzieci dobrze identyfi kowały się ze swoimi rolami i najczęściej chętnie brały udział 

w prezentowanych scenkach. Ich odpowiedzi udzielane podczas wieczornego 

konkursu świadczyły o pewnym rozumieniu historii i prawd 

biblijnych. 

Bardzo chętnie brały też udział w zabawach i pracach 

plastycznych. Już od pierwszego spotkania wszystkie włączały 

się do zabaw i dobrze się czuły ze sobą nawzajem. 

Pan Bóg pobłogosławił nas pogodą wystarczającą do korzysta-

nia z codziennych spacerów. Pobiliśmy chyba nasze dotychcza-

sowe rekordy w dziedzinie długości tras. Po raz pierwszy jechali-

śmy też kolejką z Cieńkowa.

W ostatnim dniu obozu rodzice mieli okazję obejrzeć scenkę 

przedstawiającą historie biblijne i główne prawdy w nich zawar-

te, a przede wszystkim wysłuchali dobrej nowiny o zbawieniu 

w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Panu Bogu za wspaniały czas tego 

obozu.
Anna Zamkowska, Radom
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Jeszcze o SOMO
O  wiele więcej wzięłam niż mogłam dać. Dziękuję Bogu, że mogłam być 

opiekunem na tym obozie oraz współpracować z Wami i mam nadzieję, 

że choć trochę byłam użyteczna. Kontakt z innymi ludźmi przywraca właściwe 

proporcje rzeczom, problemom, uczy, jak odwracać wzrok od siebie samego 

i nie czuć się przy tym odsuniętym. Dzięki za atmosferę współpracy, za to, że 

nigdy nie zostawało się samemu z problemem. Najbardziej chyba w czasie 

wspólnej modlitwy czuło się, że naprawdę jesteśmy nie tylko wspólnotą, ale 

także drużyną realizującą wspólny cel. 

Dzieci na obozie były fantastyczne. Miło było patrzeć, jak chętnie uczą się 

wersetów, jak uważnie słuchają historii biblijnych, jak radośnie śpiewają. Jak 

współpracują ze sobą, okazują sobie zainteresowanie i pomoc, są uprzejme 

wobec siebie i wobec opiekunów. Nawet jeśli nie udało się zapobiec pew-

nym problemom, wierzę, że i trudniejsze doświadczenia bywają niekiedy 

potrzebne.

Przyznam, że jestem ciekawa, co też dzieje się z tymi dziećmi teraz.

Grażyna Wardęga, Zduńska Wola 

     Klub „Uśmieszek”
W  minionym roku szkolnym Gabrysia razem z siostrą Olą przychodziła do 

Klubu Biblijnego „Uśmieszek” w Goleszowie. Była najmłodszą uczestnicz-

ką tych spotkań. Chętnie brała udział w zajęciach: śpiewała piosenki i uczyła 

się wersetów biblijnych, chociaż nie umiała jeszcze czytać tekstu z pomocy 

wizualnych. Pogodna i rozgarnięta, potrafi ła znaleźć swoje miejsce wśród 

starszych koleżanek.

Kiedy dotarła do nas smutna wiadomość o jej wypadku, razem z dziewczyn-

kami modliliśmy się, by wyzdrowiała i zrobiliśmy dla niej kolorowe papiero-

we kwiatuszki z dedykacjami.

Bóg wysłuchał wielu modlitw i na ostatnim spotkaniu przed wakacjami 

znowu mogliśmy cieszyć się obecnością Gabrysi!

Poniżej dzielimy się świadectwem rodziców Gabi, wdzięcznych Bogu za 

jej powrót do zdrowia.

Ela Płosa

Bogu zawdziêczamy nasze szczêśc i e
 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie […] i módlcie się jedni za drugich, 

abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 15-16).

W ostatnich miesiącach bardzo mocno odczuliśmy, jak potrzebną i wspaniałą rzeczą jest modlitwa o dru-

giego człowieka. Nasza 5-letnia córka, Gabrysia, bardzo ucierpiała w wypadku samochodowym. Przez 

pierwsze 8 dni była nieprzytomna i lekarze uprzedzali nas o zagrożeniu życia. Nasi bliscy, przyjaciele i znajomi, nie 

tylko sami modlili się, ale prosili o to dziesiątki, a pewno i setki innych, przeważnie nieznanych nam osób. Były więc 

SMS-y, e-maile, telefony, różne spotkania, nabożeństwa – prawdziwa „kampania” modlitewna. Prawie od samego 

początku mieliśmy tego świadomość. Pan Bóg bardzo wzmacniał nas m. in. właśnie pewnością, że inni ludzie proszą 

o Gabrysię, kiedy my już opadliśmy z sił…

Efekt jest taki, że dzisiaj, po zaledwie kilku miesiącach, Gabi jest w pełni zdrowa. Jeszcze w czerwcu wróciła do 

przedszkola i innych zajęć, uprawia sport, chodzi w góry, świetnie się czuje, a po urazach i dysfunkcjach nie ma 
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żadnego śladu. To jest realny Boży cud i są to nie tylko nasze – rodziców – słowa, ale przede wszystkim wielu leka-

rzy, specjalistów i rehabilitantów. Chwała za to Panu Bogu, bo tylko Jemu zawdzięczamy nasze szczęście!

A swoją miłość Pan Bóg okazał nam jeszcze w inny sposób – zobaczyliśmy bardzo wyraźnie moc i wartość Jego 

słów: „módlcie się jedni za drugich”. To naprawdę jest potrzebne i ma sens – oby takie przekonanie towarzyszyło 

nam już przez całe życie.

Ania i Leszek Czudkowie, Goleszów

Myś l ê  o przysz³ośc i  w MED-zie
N ie nie, dziecko! Nie możesz udawać. To nie jest zabawa, lecz poważna 

decyzja na całe życie – mówiła do mnie mama, kiedy jako kilkuletnia 

dziewczynka klękałam w pokoju, udając, że się modlę i powierzam swoje ży-

cie Bogu.

Wychowałam się w wierzącej, wielopokoleniowej rodzinie. Moi dziadkowie 

a także pradziadkowie ze strony babci Heleny byli Bożymi dziećmi. Najbliżsi 

kształtowali we mnie świadomość, że każdy dorosły człowiek  i każde dziecko 

potrzebują zbawienia.

Zawsze wieczorem, przed snem, mama modliła się ze mną i młodszym bra-

tem. Zasypiając, słyszałam, jak śpiewa pieśni na chwałę Bogu. Kiedy byłam 

nieco starsza, dołączyłam do wspólnej wieczornej modlitwy. 

Od najmłodszych lat uczęszczałam na szkółkę. Lubiłam słuchać opowiadań 

misyjnych i oglądać kolorowe obrazki. Nadszedł taki poranek, kiedy zapragnęłam oddać swoje życie Bogu. Miałam 

wtedy około 6 lub7 lat. Modliłam się w domu razem z mamą. Nie pamiętam dokładnej daty, ale utkwił mi w pamięci 

moment rozmowy z Bogiem i radość, jaka mi towarzyszyła, gdy powierzyłam się w Boże ręce, prosząc o przebacze-

nie moich grzechów. Tego dnia stałam się Bożym dzieckiem. W wieku czternastu lat przyjęłam chrzest wiary.

Ela, może spróbowałabyś poprowadzić zajęcia dla dzieci – spytał któregoś dnia brat ze zboru. Miałam niespełna 

17 lat i dotąd nie myślałam o tym. Po modlitwie i pytaniu o Bożą wolę przyjęłam tę propozycję i w związku z tym 

pojechałam też na Letnią Szkołę Biblijną, gdzie pierwszy raz zetknęłam się z MED-em. Poznałam ludzi, których 

postawa i poświęcenie wywarły na mnie ogromne wrażenie.

W 2010 roku przyjechałam na konferencję organizowaną przez MED. Bóg posłużył się Dasią, która zachęciła mnie 

do współpracy ze Stowarzyszeniem. To niezwykłe, że gdy szukałam pracy, Bóg poprowadził mnie do MED-u!

Od marca tego samego roku stawiałam pierwsze kroki. Przychodziłam do biura i rozpoczynałam od najprostszych 

czynności: stemplowania i adresowania kopert. Poznałam mnóstwo nazwisk i zborów. Dowiedziałam się, jak wiele 

osób modli się o MED i wspiera jego działalność. Pasjonującą przygodą jest poznawanie tych ludzi osobiście. 

Latem tego samego roku pojechałam na pierwszy obóz OMO. Dostrzegłam, że najważniejszym celem obozu jest 

dotarcie do dzieci niezbawionych z Ewangelią i zachęcanie zbawionych do duchowego wzrostu. 

Kiedy nadeszła jesień, modliłam się: Panie, chciałabym zaangażować się dodatkowo w czasie zimy, może gdzieś 

w świetlicy dla dzieci. Boża odpowiedź nadeszła szybko – klub biblijny dla dzieci w Goleszowie. I chociaż musiałam 

tam dojechać, a po południu szybko się ściemniało, odkrywałam, że cieszę się na każde kolejne spotkanie. Dziew-

czynki chętnie śpiewały piosenki i słuchały, gdy opowiadałam o Bogu. Ich uśmiechnięte buzie rozweselały mnie.

Uczestniczyłam też w innych okolicznościowych spotkaniach dla dzieci: na konferencji czy z okazji świąt. Uczyłam 

się nowych rzeczy, poznawałam nowych ludzi i ciągle pomagałam w MED-zie. 

Pod nieobecność Dasi kontaktowałam się z kadrą, redagowałam również lekcje biblijne na obóz. Cieszyłam się 

potem widząc, jak zgrabnie nauczyciele je uzupełniali, wplatając w nie swoje świadectwa i dostosowując do po-

trzeb dzieci. 

Tego lata prowadziłam na obozie zajęcia plastyczne dla wszystkich dzieci i kółko plastyczne dla zainteresowanych. 

Bóg przygotował też dla mnie niespodziankę – kiedy zachorowała jedna z wychowawczyń, pojechałam na kolejny 

turnus, tym razem jako wychowawca.

Po obozach, już w sierpniu, pracowałam z przedszkolakami podczas Wakacyjnego Klubu Biblijnego. Możliwość 

usługiwania tym dzieciom była dla mnie kolejnym prezentem od Boga. 
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Dziękuję Panu Bogu, że dał mi tak wiele okazji, by usługiwać innym. Jestem Mu wdzięczna za wiele słów zachęty 

od ludzi, których stawiał na mojej drodze. Myślę o przyszłości w MED-zie. Aby móc kontynuować moją służbę 

potrzebuję Twojej modlitwy o mądrość i Boże prowadzenie. Ważnym elementem jest także wsparcie fi nansowe, 

dzięki któremu będę mogła otrzymywać wynagrodzenie za moją pracę. 

Wiem, że mogę cokolwiek uczynić i iść naprzód, gdy Pan Jezus mnie wspiera. On zachęca mnie, abym nie podda-

wała się, nie traciła wiary i dalej podążała w obranym kierunku. Dziękuję Mu, że się o mnie troszczy, wielbię Go, bo 

jest moim Przyjacielem i podtrzymuje mnie słowem swojej mocy.
Ela Płosa

Pilna potrzeba
B ardzo jesteśmy wdzięczni Bogu, że wybrał i posłał do nas Elę. Jest dla nas dużym błogosławieństwem. 

Przez cały rok wiernie pracowała jako wolontariusz bez wynagrodzenia. Pracy z każdym miesiącem przy-

bywało i jej pomoc była nam bardzo potrzebna. Zrobiliśmy krok wiary, zatrudniając Elę na określony czas. Za-

ufaliśmy Bogu, że da potrzebne środki fi nansowe. I On to uczynił! Jesteśmy przekonani, że to była bardzo dobra 

inwestycja. Eli (i naszym) marzeniem jest, by nadal mogła pracować w MED-zie. Dlatego potrzebne jest dalsze 

fi nansowe wsparcie. Prosimy, dołącz do swoich modlitw tę sprawę. Dary na służbę Eli można wpłacać na nasze 

konto z zaznaczeniem „EP”.
Dasia Abramovich

M³odzi Odkrywcy w Szarloc i e
W  tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy obóz dla dzieci na północy Polski, w Szarlocie koło Kościerzyny. 

Nowe miejsce postawiło nas przed nie lada wyzwaniem. Zadawaliśmy sobie wiele pytań. Czy zgłoszą się 

chętne dzieci? Na ile w nowym obiekcie zrealizujemy pomysły, które sprawdziły się na obozach w Wiśle? 

Miejsca na liście powoli zapełniły się dziećmi i w efekcie na POMO, czyli Północnym Obozie  Młodych Odkrywców 

wypoczywało ponad 40 dzieci, przy czym zdecydowaną większość stanowili chłopcy. Poza tym mieliśmy też dzieci 

z domu dziecka. Bóg przewidział, jakie będą potrzeby na tym obozie i posłał aż pięciu mężczyzn do pomocy! To 

ewenement, ponieważ na obozach OMO w kadrze zawsze przeważają kobiety. Program obozu realizowany na 

obozach w Wiśle trzeba było dostosować do warunków lokalowych i pogodowych w Szarlocie. Osoby będące 

wcześniej na naszych obozach stawiły odważnie czoła trudnym wyzwaniom, jakie często przypadają pionierom.

Kiedy po zakończeniu obozu zastanawialiśmy się nad jego efektywnością, słowa zachęty skierowali do nas 

wdzięczni rodzice, których wypowiedzi zamieszczamy poniżej. 

Chciałabym wyrazić gorące podziękowania dla wszyst-

kich organizatorów, opiekunów i osób zaangażowa-

nych w pomoc na obozie letnim w Szarlocie. W obo-

zie brał udział mój 9-letni syn Jakub. To był pierwszy 

chrześcijański obóz, na który pojechał. Muszę powie-

dzieć, że wrócił niesamowicie zadowolony z pobytu 

na tym obozie, zaczął od razu z entuzjazmem opo-

wiadać o zajęciach, w jakich brał udział, z przyjem-

nością zaśpiewał chyba większość piosenek, które 

się nauczył. Jakub był zachwycony również „ciocia-

mi i wujkami” oraz smacznym jedzeniem, stwier-

dzając że „gotowali tam tak pysznie, że nawet 

zupy jadłem”. Ale co dla mnie było najważniejsze, 

zaczął pięknie i chętnie mówić o Bogu. Dlatego 

za to wszystko z głębi serca Wszystkim WAM 

DZIĘKUJĘ i z wielką przyjemnością skorzystamy 

z podobnej oferty w przyszłości. Życzę Bożego 

błogosławieństwa w pracy, która przynosi tak 

niesamowite owoce.

(Majka Zielińska)



7

Obie nasze córki Nikola i Jagódka były w tym roku na obozie POMO i przyjechały 

bardzo zadowolone. Do dziś śpiewają obozowe piosenki i bawią się w obozowe 

zabawy, i jeszcze pamiętają wersety. A my, rodzice, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 

była to okazja do rzetelnego wzrostu duchowego i zachęcenie do życia z Bogiem 

dla naszych dzieci. Mamy nadzieję, że będziecie organizować kolejne tego typu 

inicjatywy na Pomorzu. 

   (Wdzięczna Mama) 

Głęboko wierzę w to, że Bóg w swej wielkiej łasce poprzez swoje Słowo zwycięży 

w życiu dzieci, które nam powierzył na ten tydzień. On obiecał, że Jego Słowo nie 

wróci do Niego puste, ale wyda obfi ty plon. To jest moją nadzieją i ufnością!  

                   (Magda – członek kadry)

Dziękujemy Bogu za Jego wsparcie podczas realizacji tej nowej inicjatywy. Dziękuje-

my za Jego ochronę i prowadzenie. Dziękujemy za to, że ten obóz mógł być w 100% 

prowadzony przez naszych wolontariuszy. Cieszymy się z płynących słów zachęty. 

Być może Pan Bóg pozwoli, że do pięknej Szwajcarii Kaszubskiej ponownie zawitają 

Młodzi Odkrywcy Słowa Bożego.

Ela Płosa

 Moje śc i e¿k i  z MED-em
Po raz pierwszy zetknęłam się z MED-em jeszcze jako dziecko podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgie-

lowie. Podczas jednego z takich Tygodni, po rozmowie z „ciocią” Gabi oddałam swoje życie Panu Jezusowi. Kilka 

lat później zaangażowałam się jako wolontariusz w świetlicy dla dzieci założonej przez MED. Tak więc w ciągu roku 

szkolnego spędzałam czas z dzieciakami ze świetlicy, w wakacje natomiast jeździłam jako wychowawca na obozy 

dla dzieci organizowane przez MED. Oprócz tego zrobiłam wszystkie możliwe kursy dla nauczycieli szkółek nie-

dzielnych i wzięłam udział w kilkunastu konferencjach MED-u. Wszystko dlatego, że czułam, iż Pan Bóg powołuje 

mnie do służby wśród dzieci i wiedziałam, że jeśli mam się do tej służby dobrze przygotować to muszę się uczyć 

od najlepszych ☺.

Teraz, po 20 latach od mojego pierwszego spotkania z MED-em, jestem misjonarką na Ukrainie. Razem z mężem 

stworzyliśmy szkółkę niedzielną w naszym malutkim zborze. Co niedzielę nasi nauczyciele korzystają z przygoto-

wanych przeze mnie materiałów (umiem sama napisać plan lekcji biblijnej dzięki szkoleniom MED ☺, co roku or-

ganizujemy półkolonie dla dzieciaków z naszego miasteczka. Dwa lata temu robiliśmy „Wyspę Skarbów”, a w tym 

roku korzystaliśmy z programu „Niech mówią zwierzęta” i dzieciaki były zachwycone lekcjami, zabawami i zajęcia-

mi plastycznymi. 

Pracownicy MED-u to moi nauczyciele i przyjaciele. Ich pasja i oddanie w służbie są dla mnie zachęceniem i błogo-

sławieństwem. Wierzę, że nic nie dzieje się w naszym życiu przez przypadek, dlatego jestem wdzięczna Bogu za to, 

że połączył moje drogi z MED-em. Modlę się, abym umiała wykorzystać i przekazać dalej to, czego się nauczyłam 

od pracowników MED-u, tak by Dobra Nowina o Panu Jezusie dotarła wszędzie tam, gdzie postawi mnie Bóg.

Asia Ewing (Jehorynko) Ukraina

Wyspa skarbów
D rugie wydanie naszej starej Wyspy skarbów nareszcie się ukazało. Program został 

poprawiony, rozszerzony o dodatkową lekcję i wzbogacony o nowe pomysły za-

baw oraz prac plastycznych. W niektórych miejscach był już tego lata wykorzystywany, 

a nauczycieli, którzy szukają pomysłu na przyszłe lato, zapraszamy do nabycia progra-

mu już teraz! Ten cykl lekcji biblijnych można z powodzeniem wykorzystać na obozie, 

w ramach półkolonii czy też zajęć klubu biblijnego dla dzieci. Zapraszamy na: www.

med.org.pl do zakładki Materiały do pracy z dziećmi.
Danuta Pustówka
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Świe¿o wyszkolen i 
nauczyc i e l e

P o rocznej przerwie, w dniach od 4-13 sierpnia odbyło się 

stacjonarne szkolenie dla pracowników wśród dzieci sto-

pień I (czyli tzw. Letnia Szkoła Biblijna MED). W tym roku, po raz 

pierwszy takie szkolenie zostało zorganizowane, nie na połu-

dniu Polski, ale w samym jej środku – w Zelowie. To był strzał 

w dziesiątkę. Miejsce urokliwe, a i łatwiej dojechać z różnych 

stron Polski. Gospodarze ośrodka parafi i Kościoła Ewangeli-

cko-Reformowanego okazali się niezmiernie gościnni, wręcz 

nas rozpieszczający. Ci, którzy byli wiedzą, że były bułeczki 

z jagodami, ostre ogórki, pyszne ciasta i inne domowe przysmaki. 

To tworzyło dobrą atmosferę do nauki. A było jej sporo. Postawa uczestników, ich 

pragnienie uczenia się, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności była dla nas, uczących, 

dużym zachęceniem. Każdy z nich miał już za sobą pewne doświadczenia w pracy z dziećmi. Ćwiczenia prak-

tyczne pokazały, że szybko przyswajali sobie przekazywaną im wiedzę i mieli wiele dobrych i ciekawych pomysłów 

w jej zastosowaniu, np. ucząc wersetu biblijnego czy przedsta-

wiając książeczkę bez słów.  Dziesięć dni intensywnego zdoby-

wania wiedzy zakończyliśmy egzaminami, czyli prezentacjami 

lekcji biblijnych przed grupą. Żałowałam, że nie nagraliśmy 

tego, co prezentowali studenci, bo były to wzorcowe lekcje. 

Grupę 11 studentów stanowili młodzi ludzie pochodzących 

głównie z rejonu Zelowa, a także z okolic Wrocławia i Cieszy-

na. A oto wypowiedzi samych studentów:

Moje wrażenia po? Nauczyłam się, że dobre przygotowa-

nie do pracy z dziećmi (i nie tylko), to podstawa. W pamię-

ci utkwiło mi też, jak przeprowadzić ewangelizację, szcze-

gólnie używając do tego Książeczki Bez Słów oraz to, że 

lepiej nauczać mniej, a dokładniej... 

(Joanna)

Dzięki szkoleniu nauczyłem się, jak prowadzić lekcję biblij-

ną i naukę wersetu, żeby przyciągały uwagę, i żeby nauka 

wersetu była dla dzieci przyjemnością, a nie przymusem. 

Dowiedziałem się jeszcze, jakie fragmenty mówią o dzie-

ciach i w którym miejscu w Biblii się znajdują. 

(Roman)

Muszę jeszcze wspomnieć o postawie miejscowego pastora, 

który integrował się z nami w czasie społeczności wieczor-

nych czy też uczestniczył w studium biblijnym, wspierając 

nas i zachęcając. Należy wspomnieć też o innym uczestniku, 

a właściwie wolnym słuchaczu – Izie, siostrze jednej ze stu-

dentek. Przez nią byliśmy zachęcani do wspólnych wieczorów 

oraz rozmów. Każdy z uczestników wnosił niezmiernie dużo, 

bo grupa była bardzo kreatywna. Większość z nich wyraziła 

chęć dalszego szkolenia się (II stopień), a niektórzy już zgłosili 

się do pomocy na naszych obozach. Dziękujemy Bogu za ten 

błogosławiony czas!

Joanna Pilch-Lewicka
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Mokry WIEC
A  więc…odbył się WIEC. W te słoneczne i upalne ostatnie dni sierpnia, aż 

się nie chce wierzyć, że w ciągu dziesięciu lipcowych dni, które w tym 

roku przypadły na WIEC nie żar lał się z nieba, ale mżawka i deszcz. Bo kto tam 

z nami był ten wie, że prawie każdego ranka witało nas zachmurzone niebo 

i mokra skała. Ale... co to dla nas?!

W zeszłym roku pisałam po obozie jako „początkujący wychowawca”. W tym 

roku już jako mniej początkująca, ale i tak jechałam na WIEC z tremą, chociaż 

nie mogłam się go doczekać. I to było naprawdę coś niesamowitego, zobaczyć 

znajome twarze obozowiczów, którzy wracali kolejny raz na obóz i pierwszego dnia nieśmiało zaglądali i mówili 

„dzień dobry”, ale już kilka dni później stracili całą nieśmiałość i przekrzykiwali się na korytarzach ☺. 

Niestety w tym roku na większość nie wystarczyło już spojrzeć z góry, by utrzymać dyscyplinę, ale trzeba było 

zadzierać głowę, aby zagonić ich na ciszę nocną. Wyrośli niczym grzyby po deszczu.

I choć deszczu mieliśmy sporo, nie okazał się on jednak przeszkodą. Wspinacze odkrywali swoje nowe talenty do 

wspinaczki w zimnie i po śliskiej skale, gdzie wspierali ich niezastąpieni instruktorzy. Natomiast językowcy, otocze-

ni naszymi gośćmi z USA, zaśmiewali się do łez na lekcjach angielskiego i z nauki mieli sporo frajdy. 

Ostatni wieczór i… WIEC, ŻE MAM TALENT jak zwykle nadszedł za szybko i znowu nienasyceni rozjeżdżaliśmy się 

do domów. 

Ale w końcu przecież niedosyt lepszy niż przesyt. Więc... do zobaczenia za rok?!
Kasia Jaruga, Lublin

   By³o MEGA!
P opatrzyłam na zdjęcia z obozu, które wiszą na ścianie i stwierdziłam, że 

napiszę. Chciałabym bardzo podziękować za ten obóz! Był naprawdę 

świetny i czuję, że z roku na rok jest coraz fajniej! Chociaż pogoda nie dopisa-

ła, to i tak zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Wszystkie wyjścia na skałę 

były świetne, te w deszczu też – nowa mokra przygoda! W tym roku bardzo 

fajne były wyjścia na boisko, byliśmy dużo razy i robiliśmy świetne rzeczy, 

szczególnie mam na myśli baseball!

Oprócz tych zajęć, ma się rozumieć, że obóz bez tych wszystkich ludzisków 

nie byłby tym samym obozem. W tym roku było dużo osób z tamtego roku, 

sprzed dwóch lat i sprzed 3 lat, dlatego fajnie się dogadywaliśmy.

No i dziękuję za ten ostatni wieczór! To było coś niesamowitego! Jak zobaczyli-

śmy autokar na parkingu, to wszystkim opadły szczeny! Ta pizza na rynku i po-

tem park. Wszyscy byliśmy przekonani, że już wracamy, a tu nie! To było mega!

Dziękuję Bogu, że macie tyle cierpliwości i siły do organizowania obozów. Jest 

to wspaniały czas, w którym można robić tyle niesamowitych rzeczy, poznać 

tylu wspaniałych ludzi. Za rok moja młodsza siostra chciałaby przyjechać na 

obóz, a ja… już jestem za stara .

Kasia Hakalla, Rzeszów
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Dobra Nowina 
w ró¿nych mie j scach

J ak co roku pracownicy MED angażowali się również w czasie innych spot-

kań dla dzieci czy nastolatków organizowanych przez lokalne zbory. I tak np. 

pomagaliśmy w Byczynie podczas akcji „Wakacje z Filipem”, gdzie w miejscowej 

szkole przez kilka dni gromadziło się ok. 140 dzieci. Z kolei w Zelowie po raz ko-

lejny prowadziliśmy wraz z wolontariuszami w ramach Tygodnia Ewangelizacyj-

nego zajęcia, w których codziennie brało udział ponad 70 dzieci. Nasi pracowni-

cy pomagali także w czasie Tygodni Dobrej Nowiny (zwanych też Wakacyjnymi 

Klubami Biblijnymi) w Rawie Mazowieckiej, Ozorkowie, Golasowicach, Lesznej 

i Studzionce. Wszędzie głoszona była dzieciom Dobra Nowina o zbawieniu w Je-

zusie Chrystusie. Zachęcamy do modlitwy o dobre, w duchowym aspekcie, re-

zultaty tych działań.

Danuta Pustówka

Szkolen i e  w Gdañsku
P ółnocny oddział MED organizuje Szkolenie Intensywne w Gdańsku. Za-

jęcia odbywać się będą raz w miesiącu od października do grudnia br. 

w czasie weekendu. Więcej informacji na temat tego szkolenia znajduje się na 

stronie: medpn.weebly.com/szkolenie.html 

Wszystkich zainteresowanych z tego regionu zapraszamy do zgłaszania się i do 

przekazania tej informacji kościołom czy bezpośrednio pracownikom wśród 

dzieci. 

Zgłoszenia udziału można dokonać, wysyłając maila na adres: ilka5@vp.pl

Więcej informacji nt. szkoleń intensywnych można znaleźć na naszej stronie 

www.med.org.pl    Z a p r a s z a m y !

N a s z e  P l a n y :
Wznowienie podręcznika  Nikt nie jest za mały - Rok 1  (październik – grudzień)

Szkolenie SI 1 w Gdańsku (październik – grudzień)

Szkolenie SI 1 w Kielcach (listopad – marzec) 

Zakończenie szkolenia SI 1 w Irlandii (październik)

Rozpoczęcie klubów biblijnych (październik)

Kluby świąteczne (grudzień)

B ę d z i e m y  w d z i ę c z n i  z a  m o d l i t w y !


