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jesień 2013

Letnie spotkania z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi już za nami. Patrząc wstecz, kolejny raz z radością 

zaświadczamy, że Bóg jest wierny. Oglądaliśmy dowody Jego działania i pomocy na każdym kroku.

Cieszymy się z grupy wyszkolonych pracowników, którzy wiosną brali udział w szkoleniach w Tarnowskich Górach 

oraz Dąbrowie Górniczej, a latem w naszym biurze w Ustroniu.

Sporo miejsca poświęcamy też w tym wydaniu Poczty z MED-u wspomnieniom z obozów. Największym przywilejem było 

dla nas prowadzenie dzieci do zaufania Panu Jezusowi. Niektóre z nich zrozumiały, że potrzebują osobistej relacji z Bogiem 

i powierzyły Mu swoje życie. Chwała Bogu!

Bóg dał nam także możliwość dzielenia się z dziećmi Ewangelią podczas spotkań organizowanych przez zaprzyjaźnione koś-

cioły czy wspólnoty. Ze względu na brak miejsca zamieściliśmy tylko krótką notatkę z tych wydarzeń. Za te okazje do służenia 

najmłodszym jesteśmy również wdzięczni Bogu.

Z radością informujemy, że do grona etatowych pracowników MED od września dołączył Bartek, z którym już wielokrotnie 

współpracowaliśmy m.in. na obozach. Bartek dzieli się z nami w tej Poczcie swoją wizją służby wśród dzieci na północy Polski.

Przed nami konferencje regionalne w Żorach, Łodzi i Gdańsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a tych którzy nie 

mogą przyjechać prosimy, pamiętajcie o nas w modlitwie.

Drogi Modlicielu, dziękujemy, że byłeś z nami tego lata, wspierając nas w praktyczny sposób, w modlitwie oraz fi nansowo. 

Twoja wierność jest dla nas niezwykle cenna i bez niej nasza służba nie byłaby możliwa w takim wymiarze jak obecnie. Ufa-

my, że Bóg będzie zachęcał Cię, byś nadal wspierał dzieło ewangelizowania dzieci i nastolatków w naszym kraju.

Elżbieta Płosa

Szkolenie w Dąbrowie
Podczas trzech majowo-czerwcowych weekendów miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w szkoleniu 

dla pracowników wśród dzieci. Podczas szkolenia zapoznałam się z zasadami przygotowania lekcji biblijnej, 

nauczania dzieci zawartych w Biblii prawd oraz ich zastosowania w codziennym życiu. Nabyłam praktycznych 

umiejętności dotyczących m.in. nauczania poprzez werset i pieśni.

Intensywne i bogate w treści szkolenie pozwoliło mi uporządkować dotychczasową wiedzę i umiejętności, które 

z pewnością wykorzystam w pracy z dziećmi. Duże znaczenie miał dla mnie fakt, iż mogłam praktycznie ćwiczyć to, 

czego się nauczyłam, w atmosferze profesjonalnej oraz niezwykle ciepłej i przyjaznej oceny. Dziękuję Bogu, że poprzez 

to wszystko, czego doświadczyłam i nauczyłam się podczas szkolenia, zrozumiałam jak ważne jest rzetelne przygotowanie 

się do nauczania dzieci.

Czas, który poświęciłam na doskonalenie tego, jak pracować z dziećmi wniósł wiele dobrego do mojego życia oraz uświado-

mił mi, w jakim miejscu stoję 

w służbie dla Pana. Wierzę, że 

Bóg pobłogosławi to, czego 

się nauczyłam i już wkrótce 

pozwoli mi zobaczyć tego 

owoce. 

Agnieszka Pytel,

Społeczność

Chrześcijańska

w Sosnowcu
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Obozy dla dzieci i nastolatków 2013
Tego lata Pan pozwolił nam zorganizować i poprowadzić aż SIEDEM obozów: 

dwa dla nastolatków (Am-En i Wspinacz), cztery dla dzieci (OMO w Wiśle i POMO 

w Szarlocie) oraz jeden dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (SOMO). Z na-

szej oferty skorzystało 56 nastolatków, 18 dzieci z niepełnosprawnością intelektu-

laną oraz 164 dzieci w wieku 7–13 lat. Na wszystkich obozach pracowało razem 58 

wolontariuszy z Polski, 14 z zagranicy oraz pomagało nam 10 niepełnoletnich pomoc-

ników. Niektóre z tych osób pracowały nawet na dwóch obozach!

Wysłuchane modlitwy:
 
DZIECI na tegorocznych obozach otwierały swoje serca i wiarą przyjmowały Pana 

Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Słyszeliśmy także ich świadectwa: „Wczoraj 

zapisałem się do księgi żywota”; „Na obozie uwierzyłam w Pana Jezusa i to jest najlepsze, co 

mogłam zrobić”.

 
Na każdym obozie mieliśmy ZESPÓŁ pracowników wybrany przez Boga i odpowiednio dobrany do dzieci 

oraz zgodnie ze sobą współpracujący. Cenimy sobie bardzo pracę z doświadczonymi WOLONTARIUSZAMI, którzy co 

roku nam pomagają. Cieszymy się, że każdego lata dołączają do tej służby NOWE osoby. Zachętą i radością są dla nas 

bardzo młodzi POMOCNICY, a wśród nich ci, którzy „wyrośli” z naszych obozów.

 
Bóg CZUWAŁ nad nami w każdej chwili i chronił przed niebezpieczeństwami, chorobami, wypadkami. Chwała Mu za to!

 
Wiele osób zostało pobudzonych i zachęconych przez Boga, aby wesprzeć obozy FINANSOWO. Dzięki temu wszystkie 

rachunki za każdy obóz zostały zapłacone. Chwała Bogu! Nie odmówiliśmy żadnemu dziecku udziału w obozie ze 

względu na brak fi nansów! Dla niektórych dzieci po prostu zabrakło miejsc . Sporo osób odpowiedziało na potrzebę 

dofi nansowania pobytu dzieci, które skierowane zostały na POMO do Zielonej Szarloty przez MOPR w Gdańsku. Dzię-

kujemy!!!

 
W czasie przygotowań do obozów doświadczaliśmy Bożego prowadzenia i zaopatrzenia. Sporo OCHOTNIKÓW przy-

chodziło do naszego biura, aby pomagać w czasochłonnych pracach przygotowawczych (odrysowywanie, wycinanie, 

kserowanie, zszywanie, pakowanie itp. i w końcu przewożenie rzeczy).

 
Wiemy, że wiele osób MODLIŁO się o tegoroczne obozy jeszcze zanim się rozpoczęły, a potem w czasie ich trwania! 

Cieszymy się, że Bóg w tak wspaniały sposób wysłuchał tych modlitw. Jedną z Bożych odpowiedzi na nasze prośby 

było „NIE”. Dotyczyła ona przyjazdu nastolatków z Białorusi na obóz wspinaczkowy. Pisaliśmy o tym w wiosennej Pocz-

cie z MED-u. Tym razem ten przyjazd nie był w Bożym planie. Dziękujemy za Twoje MODLITWY!

Najczęściej jest tak, że gdy służymy na obozach, sami najbardziej na tym korzystamy – uczymy się, doświadczamy radości, 

odkrywamy, jak wiele już mamy, a przede wszystkim jesteśmy świadkami Bożego działania. Tak było i w tym roku. Nasi wo-

lontariusze podkreślali to w swoich wypowiedziach: „W wielu sytuacjach doświadczaliśmy działania Ducha Świętego”; „Dzieci 

odkrywały, jak dobry jest Bóg”; „Boże Słowo zaowocowało oddaniem życia Chrystusowi przez dziewczynkę z naszej grupy”; 

„Tak wiele się tutaj nauczyłem”; „To ja skorzystałem tu może nawet więcej niż dzieci”; „Chciałbym tu wrócić za rok, bo to jest 

szczególne miejsce, w którym doświadczam wiele miłości”.

Przygotowania do obozów trwały wiele tygodni, nawet miesięcy, a obozy minęły bardzo szybko. Nawrócenia dzieci, świade-

ctwa ich rodziców oraz komentarze kadry przekonały nas, że warto było ponieść ten trud i wysiłek!

Wkrótce musimy podjąć decyzje na przyszły rok – ile obozów? gdzie? jakie? kto je poprowadzi? kto przygotuje program? Na 

te i wiele innych pytań musimy znaleźć odpowiedzi. A zatem Twoje MODLITWY nadal są nam potrzebne! Dziękujemy!

Danuta Abramovich

Rodzice dziękują
W imieniu swoim i męża chciałam Państwu bardzo podziękować za opiekę nad naszymi dziećmi pod-

czas obozu w Zielonej Szarlocie. Nasze dzieci wróciły wzmocnione duchowo, rozśpiewane, pełne ra-

dości i nowej gorliwości dla Pana Boga. Przez ich codzienne postępowanie widzimy, że przeżyły głę-

boką przemianę (oboje świadomie zaprosili Jezusa do swojego serca), uczą młodszego brata Bożych 

prawd, mają większy niż wcześniej głód czytania Biblii.
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Zdajemy sobie sprawę, że takie owoce wymagały pracy wielu osób i jeste-

śmy naprawdę pełni uznania dla wszystkich Bożych sług zaangażowanych 

w misję pracy z dziećmi podczas wakacji. Niech Bóg Wam obfi cie błogosła-

wi i wynagrodzi ten wysiłek! My z pewnością będziemy polecać innym ro-

dzicom MED – jako organizatora bezpiecznego i twórczego wypoczynku.

Klaudia Kobyłecka, Wrocław

Obozy dla nastolatków
Podobnie jak w roku ubiegłym tego lata również 

zaprosiliśmy nastolatki na dwa obozy. Oba odbyły 

się w lipcu i każdy trwał dziesięć dni. W sumie wypo-

czywało na nich 56 amatorów szlifowania języka angiel-

skiego oraz wspinaczki.

Obóz językowy Am-En Camp rozpoczął się 3 lip-

ca. Spotkaliśmy się tradycyjnie już w „Ośrodku h2o” w Kiczycach. 

Oprócz 25 polskich gimnazjalistów gościliśmy na obozie grupę 

wolontariuszy z USA, którzy przygotowali dla nich świetne zajęcia językowe 

oraz trochę innych atrakcji. Wolontariusze z Polski sprawowali funkcje wychowaw-

ców, a współpracujący z MED-em amerykański misjonarz BCM International, John 

Abramovich, zajął się porannymi wykładami biblijnymi. Czas mieliśmy ściśle wypeł-

niony różnorodnymi zajęciami, śpiewaliśmy, uczyliśmy się nowych pieśni po angiel-

sku, słuchaliśmy świadectw zapraszanych na wieczory gości, sporo przebywaliśmy 

na świeżym powietrzu, korzystaliśmy z basenu, spacerowaliśmy i generalnie mało 

spaliśmy, jak to zwykle bywa na obozie dla młodzieży. Pan Bóg pozwolił nam też 

przeżyć wiele błogosławieństw na tym obozie, Jego Słowo było prezentowane za-

równo tym, dla których tego typu tematy stanowiły pewnego rodzaju nowość, jak 

i tym, którzy przyjechali po raz kolejny lub pochodzą z wierzących rodzin i mieli 

okazję do budowania swojej wiary. Niektórzy obozowicze pisali w ankietach: „Wy-

kłady biblijne otworzyło mi oczy...”, „Zobaczyłem w czym tkwię…”, „Chcę wzrastać 

w Bogu…”, „Będę więcej czasu poświęcać Bogu i dzielić się Nim z innymi”.

Obóz wspinaczkowy odbywał się również tradycyjnie w drugiej poło-

wie lipca w Wiśle. W tym roku mieliśmy 31 wspinaczy, w zdecydowanej większości 

chłopaków, wielu z nich przyjechało po raz drugi i kolejny, ale była też grupa nowych 

adeptów wspinaczki. Rozpoczęliśmy nieco niefortunnie od dwóch kontuzji, ale 

nie podczas wspinania, tylko zwykłego grania w piłkę. Po raz pierwszy mie-

liśmy 7-osobową grupę instruktorów (do tej pory zawsze przyjeżdżało 

pięcioro), co nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o ilość i różnorod-

ność tras wspinaczkowych na „naszej” Kobylej Skale. Podobnie jak 

na poprzednim obozie nauczanie biblijne prowadził John. Zapra-

szaliśmy również gości na wieczorne spotkania, mi.in. słuchaliśmy 

chrześcijańskiej muzyki rap, oglądaliśmy prezentację zdjęć wraz ze 

świadectwami z Papui Nowej Gwinei oraz Burkina Faso. Mieliśmy 

również wymarzoną pogodę na wspinanie, czyli słońce, ale nie za 

gorąco. A co pisali w ankietach 

obozowicze? Ktoś na pytanie: „Czy 

podjąłeś jakąś ważną decyzję”, odpowie-

dział: „Nawrócenie się i czytanie Biblii…”. Inni 

napisali: „Planuję w pełni oddać życie Jezu-

sowi. Zrozumiałem, że ten świat nie może 

nas zaspokoić…”, „Podjęłam decyzję, aby 

bezgranicznie ufać Bogu…”, „Będę więcej 

czytać Biblię i poznawać Boga, bo nie chcę 

się od Niego oddalać…”. Kolejna dziewczy-
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na zaznaczyła: „Oddaliłam się od Boga i na 

szczęście do Niego wróciłam dzięki temu 

obozowi…”.

Te obozy poprzedzone były wieloma mod-

litwami i przygotowaniami, ale chociażby 

tych parę wypowiedzi obozowiczów poka-

zuje, że było warto, a przede wszystkim, że Pan Bóg 

odpowiedział na modlitwy i działał. Teraz pozostaje nam gorąco 

wstawiać się za tymi młodymi ludźmi, żeby żyli z Bogiem i byli świadectwem 

tam, gdzie jest najtrudniej – wśród swoich rówieśników. A ci, którzy nie są jeszcze wierzący, 

żeby nie zapomnieli przesłania o zbawieniu w Jezusie i również go zapragnęli.   Danuta Pustówka

Poobozowe refl eksje
Największe odkrycie po tygodniu intensywnej pracy na obo-

zie OMO w Wiśle Jaworniku? Nie jestem zmęczona! Jestem 

wdzięczna Bogu za ten czas, a jest to wdzięczność, którą nieła-

two wyrazić słowami.

Wróciłam do służby obozowej po 11 latach. Pierwszy raz byłam 

na obozie OMO 13 lat temu, jeszcze w Międzyświeciu. Tam po-

znałam mojego męża. Potem urodziły nam się dwie córeczki, 

które teraz są na tyle duże, że przyjechałam do Jawornika już 

z nimi! One były obozowiczkami – ja wychowawcą.

Słowa, które na początku wypowie-

działa nasza wspaniała kierownicz-

ka Dasia, głęboko zapadły w moje 

serce: „Kadrę na obóz dobiera Bóg”. 

Obawy, które towarzyszyły mi na 

początku, po tych słowach gdzieś 

się zapodziały (i do tej pory nie od-

nalazły ). Pomyślałam: „Jestem tu 

z Bożej woli, nie patrzę na swoje 

słabości i ograniczenia, ale na Jezu-

sa, sprawcę i dokończyciela wiary 

– wiem komu zaufałam”. Popatrzy-

łam na pozostałych wolontariuszy 

– większości wcześniej nie znałam, 

ale już wiedziałam, że po prostu będziemy się tu uzupełniać.

Kolejne dni były intensywne, ciekawe; nie było czasu na nudę ani niewykorzystanych chwil. Cieszyły mnie zarówno wie-

czorne rozważania Słowa Bożego jak i wycieczki w góry czy nad rzekę. Miło było widzieć, jak dziewczynki z mojej grupy się 

zaprzyjaźniają i umawiają na obóz w przyszłym roku.

Mogę powiedzieć, że na obozie odpoczęłam, nabrałam nowych Bożych sił i zachęty. Oddaję chwałę Temu, który jest wierny, 

który utwierdza i strzeże od złego – Jezusowi Chrystusowi.

Iwona Koczy, Kuźnia Raciborska

Mówić Bogu „TAK”
Na obozie poznałam wspaniałych ludzi z kadry, z którymi mogłam pracować. Ich miłość do Boga 

i dzieci była czymś cudownym, co rzadko można zobaczyć.

Na obozie byłam asystentem wychowawcy w grupie młodszych chłopców. Cudownie było czytać 

tym małym szkrabom Biblię dla dzieci i słyszeć jak mówią: „Ciociu, jeszcze jedną historię! Ty tak fajnie 

czytasz i zmieniasz głos!”.

Wspaniale było patrzeć jak na lekcjach biblijnych „moi” chłopcy zgłaszali się do czytania wersetów z Pis-

ma Świętego, chociaż wcale nie umieli czytać. Nie przejmowali się tym, że koledzy mówili: „Po co ty się 

zgłaszasz?! Przecież i tak nie umiesz czytać!”. Wychodzili na środek i trzymali Biblię w rękach, oczekując, że 

ciocia Ela im pomoże.

Ta sytuacja pokazała mi, że ja jako dorosła osoba powinnam „zgłaszać się” do Bożych zadań i iść na środek, 

nie oglądając się na to czy „umiem czytać”, bo to jest najmniej ważne, gdyż Bóg będzie mi mówił, co mam 

powiedzieć!
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Budowanie Bożego Królestwa jest czymś cudownym i chcę być tego częś-

cią. Chcę dawać z siebie wszystko i mówić Bogu „TAK”. Kochać Jego miłością 

i dawać innym nadzieję w tym ponurym świecie.

Wierzę, że Bóg ma cudowny plan dla „moich” chłopców z obozu i modlę się, żeby 

wyrośli na prawdziwych MĘŻÓW BOŻYCH.

Abigail, Lębork

Jestem pod wrażeniem
Jestem pod wrażeniem tego, jak Pan Bóg wszystko zorganizował – plan zajęć na cały tydzień, lekcje biblijne, naukę piosenek, 

historie misyjne, zabawy sportowe, gry itp., a przede wszystkim, jak przygotował serca wychowawców (pełne miłości, cierp-

liwości, łagodności, ale i stanowczości) oraz dzieci, w których widziałam przemianę po kilku dniach.

Pierwszego dnia zastanawiałam się, jak to będzie. Dzieci były dość głośne, czasami przeklinały, biegały. Jednak, kiedy rozpo-

częły się pierwsze spotkania, zauważyłam, że ich uwaga była skupiona na prowadzących zajęcia. Chętnie śpiewały piosenki, 

większość była aktywna podczas nauki wersetów, wszystkie brały udział w różnych kółkach zainteresowań. Ku mojemu za-

skoczeniu większość z nich poddawała się obowiązującemu regulaminowi.

Jestem wdzięczna Jezusowi, za Jego wspaniałość, miłość i wielkość. Dostrzegałam wyraźnie, jak On kocha dzieci, jest blisko 

nich i troszczy się o wszystko. Chroni od poważnych wypadków i chorób. Jak bardzo chce się objawić dzieciom jako ich 

jedyny Zbawiciel i Pasterz. Pragnie, aby zrozumiały, że mają Dobrego Ojca w niebie, a one same powinny zawrócić z drogi 

grzechu i naśladować Jezusa.

Moją modlitwą jest, aby zasiane ziarno Słowa Bożego, wydawało owoce, aby Bóg włożył w serca dzieci pragnienie szukania 

Go i służenia Mu ze szczerego i wdzięcznego serca, a także by postawił na ich drodze bojących się Boga i miłujących prawdę 

duszpasterzy, aby wytrwały w Słowie naszego Zbawcy.

Marlena, Gdańsk

Ewangelizacje
Oprócz obozów, jak co roku, pracownicy MED nieśli 

także Ewangelię dzieciom podczas Wakacyjnych Klu-

bów Biblijnych w Rawie Mazowieckiej i Studzionce 

oraz półkolonii w Zelowie. Po raz pierwszy po długiej 

przerwie spotykaliśmy się również z dziećmi podczas 

rekolekcji w Ustroniu Polanie. Cieszymy się, że tym ra-

zem na zaproszenie organizatorów mogliśmy odpowie-

dzieć: „TAK” i przez cztery dni realizować program biblijny z Wyspy Skarbów.

Dzięki spotkaniom w wymienionych miejscach dotarliśmy do ponad 200 dzieci, 

prowadząc lekcje biblijne, ucząc wersetów i piosenek, poprzez które zachęcali-

śmy do zaufania Panu Jezusowi. Bóg w swojej łasce w szczególny sposób docie-

rał do młodych serc, kiedy otwierały się na Jego działanie. Cieszymy się, że byli-

śmy tego świadkami i dziękujemy Bogu, że zechciał użyć nas w swoim dziele.

Elżbieta Płosa
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Letnia Szkoła Biblijna w Ustroniu
P i e r w s z e -

go września, 

wszyscy stu-

denci LSB odebra-

li swoje dyplomy za dobrze 

wykonaną pracę. Zanim jednak szkolenie 

doszło do skutku, napotkaliśmy na pewne trudności. 

Mała ilość zgłoszeń na początku wskazywała na to, że będzie-

my musieli z niego zrezygnować. Jednak nie poddawaliśmy się. 

Zaczęliśmy wołać do Boga, aby pokazał nam, czy jest jeszcze 

coś, co możemy zrobić, aby zaplanowane szkolenie mogło się 

odbyć.

Bóg odpowiedział. Za dwoma zgłoszeniami z Jaworzna oraz 

odległego Szczecinka, zaczęły napływać kolejne – z Cieszyna, 

Bytomia, Mikołowa, Tarnowa i Zduńskiej Woli. W krótkim czasie 

wszystkie miejsca, które mogliśmy zaoferować na tym szkole-

niu, zostały zapełnione.

Połowę 10-osobowej grupy stanowili mężczyźni. Do tej pory 

przeważnie kobiety odpowiadały na naszą ofertę szkoleniową, 

co jest oczywiście godne pochwały i uznania, ale wiemy prze-

cież, jak istotną rolę w nauczaniu i wychowywaniu dzieci od-

grywają również mężczyźni i na pewno nie powinno brakować 

ich w tej służbie!

Grupa studentów była zróżnicowana pod względem wiekowym 

– najmłodsza studentka miała lat 17 zaś najstarszy student 59. 

Każda z przybyłych osób miała już większe lub mniejsze do-

świadczenie w pracy z dziećmi z różnych środowisk i w różnym przedziale wiekowym. Dzięki temu młodsi mogli uczyć się 

z doświadczeń starszych, starsi zaś od młodszych, chociażby stylu komunikowania.

Mimo różnorodności, grupa od samego początku stanowiła jedność w wielu sprawach. Dosłownie wszyscy studenci zawsze 

punktualnie zjawiali się na zajęciach, chociaż niektórzy musieli wyjeżdżać z domu o piątej rano, żeby dotrzeć na czas. Byli 

otwarci na przekazywaną wiedzę, gotowi do współpracy i terminowo wykonujący prace domowe. Poza tym konstruktywni, 

wnikliwi, pracowici a zarazem pokorni. Owocem ich pracy były dobrze przygotowane prezentacje książeczki bez słów, wer-

setu i lekcji biblijnej.

Chwalmy Boga za odpowiedź na naszą modlitwę. Dziękujmy Mu za każdą osobę, która wzięła udział w tym szkoleniu oraz 

za to, że każdy z naszych studentów widział sens i potrzebę dzielenia się z dziećmi Ewangelią oraz potrzebę nauczania ich 

Słowa Bożego, a co najważniejsze, że widzieli siebie jako tych, którzy chcą wskazywać dzieciom na Boga i przyprowadzać ich 

do Niego. A więc módlmy się dla nich o wytrwałość w tym zadaniu!

Lidia Króliczek
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Krok wiary
Nawróciłem się w 2004 roku i od 

tego momentu współpracuję z Chrześ-

cijańskim Stowarzyszeniem „MED”. Jako 

wolontariusz byłem wychowawcą i kierowni-

kiem na letnich obozach, uczestniczyłem rów-

nież w zajęciach ewangelizacyjnych dla młodzie-

ży oraz w konferencjach. W 2006 roku ukończyłem 

szkolenie dla pracowników wśród dzieci organizowane 

przez MED.

Od września rozpoczynam służbę w Stowarzyszeniu jako pracownik etatowy, po-

nieważ pragnę poświęcić więcej czasu na budowanie i poszerzanie działań MED-u, 

czyli głoszenia dzieciom i młodzieży Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chry-

stusie oraz nauczanie i wychowywanie ich w oparciu o Słowo Boże (2 List do Tymoteusza 3:15–17).

Pragnę wykorzystać w służbie swoje wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą – szczególnie jako 

organizator wypoczynku letniego i nauczyciel lekcji biblijnej w chrześcijańskiej szkole.

Od trzech lat jestem współorganizatorem i kierownikiem Północnego Obozu Młodych Odkrywców (POMO), zatem przy 

współpracy z lokalnymi wspólnotami chrześcijańskimi oraz Iloną i Markiem Kaczeńskimi (ambasadorami MED na północy 

Polski) chciałbym rozpocząć w Gdańsku, gdzie od września mieszkam, całoroczne spotkania z uczestnikami obozów POMO 

oraz ich rodzinami, proponując specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Ponadto planuję przygotowywanie materiałów zawierających pomysły metod aktywizujących w oparciu o programy do 

nauczania dzieci wydane przez MED oraz opracowywanie różnego rodzaju poradników dla pracowników wśród dzieci, za-

wierających m.in. wskazówki i pomysły dotyczące organizacji obozów, wspólnych gier i zabaw oraz zajęć z wykorzystaniem 

dobrego fi lmu.

Jak widać, planów i pracy jest wiele, dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich osób, dla których praca wśród dzieci i mło-

dzieży jest ważna: proszę, módlcie się o nowe inicjatywy w Gdańsku i na północy Polski, za wszystkich uczestników zajęć 

i spotkań ewangelizacyjnych, o pracę nad nowymi materiałami, które będę tworzył i szkoleniami, które będę prowadził. 

Moja służba potrzebuje również wsparcia fi nansowego, dlatego jeśli masz pragnienie wesprzeć to dzieło, będę ogromnie 

wdzięczny. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali już takie wsparcie.

Wierzę, że łaskawy Pan Bóg, w nowym roku szkolnym, powołując mnie do służby, otwiera nowe możliwości działania Chrześ-

cijańskiego Stowarzyszenia „MED”, za co jestem Mu wdzięczny i pełen zapału do pracy.

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Nowy pracownik
Bartek służy Bogu od początku swojego nawrócenia. Cieszymy się, że należał także do 

grona wielu wolontariuszy, którzy od lat angażują się w działania prowadzone przez MED. Wie-

lokrotnie okazał się oddanym i wiernym współpracownikiem, zawsze gotowym, by służyć radą 

i dzielić się swoją wiedzą (szczególnie dotyczącą spraw obozowych). Gdy była taka potrzeba, 

jechał do Gdańska, aby pomóc Ilonie i Markowi w sprawach związanych z obozami POMO oraz 

w innych działaniach na rzecz ewangelizacji. Wierzymy, że w ten sposób Bóg przygotowywał 

Bartka do WIELKICH zmian. Dał mu odwagę, by zrezygnować ze stałej pracy w chrześcijańskiej 

szkole, a potem przeprowadzić się do Gdańska. Teraz, będąc na miejscu może lepiej i więcej 

angażować się w prowadzoną tam służbę wśród dzieci i młodzieży.

We wrześniu Bartek dołączył do grona pracowników MED-u, w ten sposób Bóg spełnił pragnienie jego serca. To WIELKI krok 

wiary – dla niego i dla nas – dotyczący zabezpieczenia fi nansowego. Na razie będzie pracował w niepełnym wymiarze go-

dzin. Modlimy się o to, aby Bóg zabezpieczył potrzebne środki na jego służbę. 

Zachęcam, byś dołączył do grona osób wspierających modlitwą i/lub fi nansami służbę Bartka. 

Swój dar możesz przesłać (jednorazowo lub regularnie) na konto naszego stowarzyszenia: 

PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120 z zaznaczeniem: 

„darowizna na działalność statutową BNW”.

Modlimy się o to, aby mężczyźni angażowali się w służbę wśród dzieci. Bartek jest jedną z odpowiedzi na te modlitwy!

Danuta Abramovich
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Chrześcijańskie Stowarzyszenie  

„Miłość Edukacja Dojrzałość”
ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33, 43-450 Ustroń, tel: 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl   
w w w. m e d. o r g. p l   Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.
Projekty, na które można przesyłać darowizny: szkolenia, obozy, konferencje, biuro, wynagrodzenia, wydawnictwo.   
Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć:  Darowizna na cele statutowe oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś). 
       
    Dziękujemy!

5 października 2013 
(godz. 10.00–14.00) 

Żory, sala Domu Kultury, 

ul. Dolne Przedmieście 1

19 października 2013 
(godz. 10.30–15.00) 

Łódź, sala parafi alna 

Kościoła ewangelickiego, 

ul. Piotrkowska 283

9 listopada 2013 
(godz. 10.00–17.00) 

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 131

Centrum Chrześcijańskie 

NOWE ŻYCIE

Plany MED na najbliższe miesiące:
W bliższej i nieco dalszej przyszłości zapraszamy na konferencje 

dla nauczycieli, katechetów rodziców i wychowawców, 

które odbędą się w kilku regionach naszego kraju. 

Obok terminy i lokalizacje wspomnianych konferencji:

W programie każdej konferencji wykłady oraz warsztaty 

na tematy związane z pracą z dziećmi.

Będzie również możliwość zakupienia 

podręczników oraz innych materiałów 

do pracy z dziećmi.

Szczegółów dotyczących 

każdej z konferencji 

prosimy szukać na naszej 

stronie internetowej 

www.med.org.pl

Już teraz 
zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu i zapraszamy serdecznie na naszą kolejną 

konferencję ogólnopolską, która odbędzie się w Wiśle od 5 do 9 marca 2014!
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