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MIEJSCE

ZGŁOSZENIA 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  do 19 października 2018 (piątek)

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY 

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

WSPÓŁORGANIZATORORGANIZATOR

KONFERENCJĘ ZORGANIZOWALIŚMY
 Z MYŚLĄ O TOBIE!

Kościół Chrystusowy „Nowe Życie”; ul. B. Kominka 18, Polkowice

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



W PROGRAMIE KONFERENCJI

wykłady interaktywne
przerwa na kawę i herbatę

wspólny obiad
sprzedaż literatury

inspirujące rozmowy

TEMATY WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

 
Czy wychowując swoje dzieci, masz czasami wrażenie, że jesteś na polu

bitwy? Jak nie wpaść w pułapkę i nie walczyć z naszymi dziećmi zamiast o nasze dzieci? 
Jak nie poddać się mimo porażek? 

Chcemy, jako rodzice, podzielić się naszymi doświadczeniami.

Czy warto żyć dla Jezusa i Mu służyć? Czy służba Chrystusowi jest łatwa? 
Czy ewangelizowanie dzieci jest celowe? 

Co jest miarą sukcesu człowieka wierzącego, rodzica, nauczyciela? –
 Na te i na inne pytania będziemy próbowali znaleźć odpowiedź w czasie wykładu 

„DLACZEGO TO JEST WAŻNE?”

 ciekawe i proste pomysły na to, jak w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom 
poselstwo ewangelii. Można je wykorzystać zarówno podczas rozmów ze swoim

dzieckiem, jak i w czasie zajęć z grupą dzieci w różnym wieku.

„KRÓTKIE FORMY EWANGELIZACYJNE” 

 
Poznamy i wykorzystamy interaktywną metodę nauczania, (jako element zajęć biblijnych),

 przydatną również w szkole czy edukacji domowej; zachęca do szukania nowych informacji, 
utrwalania i uporządkowania wiedzy oraz prawd biblijnych

 w twórczy i atrakcyjny sposób.

„LAPBOOK – ZRÓB, ZOBACZ, ZAPAMIĘTAJ”

„NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE”

PROWADZĄCY

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

JOANNA ĆWIAN – koordynator regionalny konferencji w Polkowicach. Od wielu lat zaangażowana w służbę
katechetyczną w polkowickim zborze, z przyjaciółmi z kościoła organizuje spotkania dla dzieci, a także letnie
kolonie; zawodowo położna rodzinna , prywatnie żona, matka dwóch córek: 20-letniej Kasi i 17-letniej Hani.
ELŻBIETA FRYDA – od kilku lat zaangażowana w pracę ChS „MED”, usługuje śpiewem, ewangelizuje oraz
naucza dzieci na spotkaniach biblijnych oraz obozach. Mama dwójki chłopców w wieku 11 i 14 lat, gotowa 
uczyć się i dzielić się tym, co już wie oraz odkrywać nowe możliwości.
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.
GABRIELA I ADAM PIECHOWIE – małżeństwo z 18-letnim stażem, rodzice dwójki dzieci w wieku 13 i 11 lat.
Adam jest inżynierem górnictwa, Gabriela pracownikiem ChS „MED” 


