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Dlaczego idziemy do dzieci z Ewangelią? 
Bo takie jest polecenie Pana Jezusa: „Idźcie i gło-

ście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Ew. Marka 
16:15). Czego oczekujemy, co chcielibyśmy, by zrobiły 
dzieci, które usłyszą poselstwo Ewangelii? Chcemy, 
aby odpowiedziały – upamiętały się i przyjęły zba-
wienie.

Chcemy być posłuszni poleceniu Pana Jezusa i wykorzystujemy okazję, jaką stwarzają letnie wakacje. Dzieci zwykle mają 
wtedy dużo wolnego czasu, więc możemy im go trochę zagospodarować i zaprosić na chrześcijańskie spotkania np. półko-
lonie, tydzień dobrej nowiny, wakacyjny klub biblijny, spotkania na świeżym powietrzu albo na obóz. Zorganizowanie, dobre 
przygotowanie i poprowadzenie takich spotkań wymaga sporo wysiłku, poświęcenia czasu i pieniędzy, a także zaangażowa-
nia grupy osób. Jesteśmy pełni zapału i nie patrzymy na te wszystkie koszty, widząc dzieci i ich potrzebę zbawienia. „Wiara 
tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (List do Rzymian 10:17).

Kiedy przychodzi czas na podsumowania i raporty, pojawiają się pytania: „Ile dzieci się nawróciło tego lata?”. Mamy na 
myśli te osoby, o których wiemy, że świadomie, ze zrozumieniem podjęły tę decyzję. To rzadko są tłumy. Czasem jest to „tylko” 
kilkoro dzieci, albo „tylko” jedno. Czy wtedy świętujemy i cieszymy się jak pasterz, który odnalazł zgubioną owcę czy kobieta, 
która znalazła drachmę? Czy też może trochę zażenowani podajemy liczbę z zaznaczeniem „tylko”? Taka jest nasza ludzka 
ocena „tylko jedno”, bo my widzimy „tylko” tu i teraz. A Bóg?

Niedawno w szczególny sposób Pan Bóg zwrócił moją uwagę na fragment zapisany w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. 
Może potrzebowałam zachęty, innego spojrzenia na służbę, w którą jestem zaangażowana. Pan Bóg przypomniał mi, co dla 
Niego jest ważne, co sprawia radość Jemu i aniołom w niebie – „jeden grzesznik, który się upamięta”. W niebie panowała 
radość, gdy ja się upamiętałam! Gdy TY się upamiętałeś! W niebie panuje wielka radość z każdego, kto się upamięta! Chcę 
o tym pamiętać i cieszyć się z każdego jednego dziecka, które się nawróci. Niech nikt i nic nie zabierze mi tej radości, nawet 
gdy będzie to „tylko jedno”! Bo to jedno zbawione dziecko dzisiaj, jutro może być np. misjonarzem, który zaniesienie Ewan-
gelię do miejsc, gdzie my nigdy nie dotrzemy osobiście. 

Pamiętając o tym, by cieszyć się z każdego „jednego grzesznika, który się upamięta”, musimy modlić się, aby wszystkie 
dziewczynki i wszyscy chłopcy, którzy usłyszą w czasie wakacji (i nie tylko wtedy!) Ewangelię, uwierzyli i byli zbawieni. Bo 
taka jest Boża wola: „Aby wszyscy ludzie, byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 List do Tymoteusza 2:4). 

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wydaniem Poczty. Znajdziecie w niej m.in. relacje ze szkoleń, wielkanocnych 
spotkań z dziećmi, a także informacje o tym, jak planujemy usługiwać dzieciom w czasie lata.

Dasia Abramovich
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Intensywnie w Szczecinie 

Od października do początku grudnia 2014 roku odbyły 
się w Szczecinie trzy weekendowe intensywne zjazdy szko-
leniowe w ramach Letniej Szkoły Biblijnej MED. W szkoleniu 
wzięło udział 14 osób z czterech różnych lokalnych społecz-
ności i kościołów, w różnym wieku – od uczennic liceum 
poprzez studentki pedagogiki, po osoby dojrzałe, a nawet 
emerytowane. Gdyby nie niegroźny wypadek, któremu ule-
gła w dniu rozpoczęcia trzeciego zjazdu jedna z uczestniczek 
i jej pobyt w szpitalu, to grupa w stu procentach zaliczyłaby 
cały kurs. 

Studenci cenili sobie fakt, że szkolenie pomogło im 
w uporządkowaniu ich dotychczasowej wiedzy, wzbogaciło 
o nowe atrakcyjne pomysły i narzędzia do nauczania, ale też 
pozwoliło spojrzeć na służbę wśród dzieci z innej perspekty-
wy niż dotychczas. Jedna z uczestniczek powiedziała wręcz, 
że już nie może się doczekać zmian, które ma zamiar wpro-
wadzić w swoim nauczaniu po tym szkoleniu.

Szczecińscy absolwenci okazali się również grupą, która 
zaangażowała się od razu w praktyczną pomoc dla MED-u. 
Kilka osób zgłosiło się jako wolontariusze na obozy, a dwie 
osoby zabrały się za pisanie i ilustrowanie lekcji biblijnych, 
które mogliśmy już przetestować. Mamy nadzieję, że po-
wstaną kolejne i nasza współpraca będzie kontynuowana.

Danuta Pustówka

Szkolenie w stolicy
Zanim ta Poczta z MED-u trafi  do Twoich rąk, prawdopo-

dobnie ośmiu studentów ukończy w Warszawie Letnią Szko-
łę Biblijną, podczas której zgłębiali temat nauczania prawd 
biblijnych, wiernego przedstawiania Ewangelii w ciągu kilku 
minut, a także nauczania poprzez pieśni czy wersety biblij-
ne. Uczestnicy szkolenia to w większości osoby z wykształ-
ceniem pedagogicznym, posiadające pewne doświadczenie 
w służbie dzieciom, ale i tacy, którzy nigdy jeszcze nie pro-
wadzili zajęć z dziećmi. Naszym pragnieniem jest, aby każdy 

z nich po ukończeniu szkolenia był lepiej wyposażony do 
służby, potrafi ł samodzielnie przygotować lekcję biblijną, 
przeprowadzić z dzieckiem rozmowę duszpasterską czy wy-
korzystywać wartościowe i atrakcyjne pomoce wizualne.

Elżbieta Płosa

Potrzeba inwestowania w siebie
Prawdziwy nauczyciel i prawdziwy rodzic to ten, kto widzi 

stałą potrzebę uczenia się. Poprzez projekt KOSS, czyli Krót-
kie Ogólnodostępne Sobotnie Szkolenia, który w ubiegłym 
(2014) roku znalazł się w ofercie szkoleń MED-u, pragniemy 

wspierać rodziców i nauczycieli. KOSS-y stwarzają okazję do 
uzupełnienia wiedzy, wymiany doświadczeń i wspólnego 
poszukiwania najlepszych rozwiązań w różnych aspektach 
wychowania i nauczania, przy czym punktem odniesienia 
i inspiracji pozostaje dla nas Pismo Święte. Szkolenia mają 
charakter warsztatów, dyskusji panelowych lub wykładów. 
Do tej pory (do marca tego roku) z naszej oferty skorzystało 
prawie 150 osób. 

Szkolenia odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca 
w biurze MED w Ustroniu. Na naszej stronie www.med.org.pl, 
można znaleźć szczegółowe informacje o najbliższych wy-
darzeniach. Prosimy o zapoznanie się z tą ofertą i serdecznie 
zapraszamy do wzięciu udziału w szkoleniach. Oczywiście 
można je polecać innym. Serdecznie zapraszamy.  

Lidia Króliczek

„Najwspanialsza podróż” w Gdańsku 
W ramach kontynuacji projektu bożonarodzeniowe-

go „Gwiazdkowa Niespodzianka”, zostały zorganizowane 
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mi Bóg przerzucił swój most w postaci krzyża. Dzieci mo-
gły przypominać sobie wydarzenia od ogrodu Getsemane 
po ogród pustego grobu, były zachęcane do skorzystania 
z Bożego mostu i wierzymy, że wiele z nich zrobiło ten krok. 
Niektóre nam o tym powiedziały, niektóre modliły się o to, 
inne pewnie zachowały to tylko dla siebie. Byliśmy świadka-

mi tego, że Duch Święty je pobudzał i reagowały na naucza-
nie, na pieśni, na przytaczane ilustracje. Chcemy Mu za to 
oddawać chwałę, dziękować za możliwości i modlić się, by 
następował wzrost w życiu tych dzieci i nastolatków, którzy 
Mu zaufali, a tym którzy tego nie zrobili, by dał kolejną szan-
sę na usłyszenie Bożego zaproszenia.

w Gdańsku spotkania biblijne dla dzieci pod nazwą „Naj-
wspanialsza podróż”. Dzięki pracy wielu wolontariuszy jed-
nego z kościołów w Gdańsku, odbyło się 12 spotkań, w któ-
rych uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Pomagała 
nam również szesnastoletnia uczestniczka, która wspierała 
nauczycieli i innych wolontariuszy. Dzieci poznawały histo-
rie biblijne i wspaniały plan zbawienia, jaki ma dla nich ko-
chający Bóg. 

Zajęcia były przeplatane różnymi grami i zabawami ru-
chowymi, turniejami gier stołowych oraz ciekawymi zajęcia-
mi plastycznymi. Wykonywaliśmy np. drzewa z Zacheuszem, 
wizje nieba na papierowych talerzykach, wachlarzyki do 
głoszenia Dobrej Nowiny i wiele innych. 

Dzieci nie tylko poznawały Boże prawdy, ale także od-
najdywały zastosowanie ich w swoim życiu, m.in. podejmo-
wały decyzje o czynieniu dobrych rzeczy dla innych i siebie, 
o modlitwie za swoich przyjaciół i rodzinę, a także o chęci 
mówienia innym o tym, czego dowiedziały się na klubie i jak 
poznały Pana Jezusa. 

Był to wspaniały czas nauczania i poznawania Pana Jezu-
sa w życiu tych młodych ludzi. Zaangażowani wolontariusze 
byli ubogaceni służeniem dzieciom podczas tych spotkań, 
widząc ich zaangażowanie i otwartość serc na Bożą Ewange-
lię. Oczekujemy dalszego prowadzenia Pana Boga w kolej-
nych klubach i zajęciach dla najmłodszych. 

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

W szkołach i kościołach 
Okres poprzedzający święta wielkanocne to bardzo 

dobra okazja do przypominania dzieciom wielkiej nowiny 
o krzyżu, pustym grobie i zbawieniu. Poza tzw. rekolekcjami 
pasyjnymi, na które zostaliśmy zaproszeni przez ewangeli-
ckich pastorów, i w których uczestniczyło prawie 300 dzie-
ci, mieliśmy także okazję poprowadzić wielkanocny apel 
w zespole szkół w Szczyrku, gdzie mogliśmy zaprezentować 
ewangelię ok. 150 dzieciom. 

Rekolekcje w każdym z miejsc (Brenna, Drogomyśl, Dzię-
gielów, Górki) trwały po trzy dni, w czasie których prowadzi-
liśmy półtoragodzinne spotkanie ze śpiewem, nauką werse-
tu, lekcją biblijną i kilkoma ciekawymi przerywnikami. Tym 
razem „podróżowaliśmy” wraz z przewodnikiem Emanuelem 
z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła, pomiędzy który-
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Bardzo pozytywna była też reakcja uczniów i nauczycieli 
uczestniczących w wielkanocnym przesłaniu w Szczyrku, 
mówiącym o trzech najważniejszych potrzebach człowieka, 
czyli wolności, miłości i życiu. 

Jak wiadomo, bazujemy na pomocy wolontariuszy i na-
wet w takim przedsięwzięciu korzystamy z ich talentów i za-
angażowania. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Elę, która 
była z nami we wszystkich tych miejscach grając na instru-
mencie i nauczając lekcji biblijnej, za Ewę, za Andrzeja, który 
wcielał się w trakcie jednego spotkania w kilka różnych ról 
(w tym szalonego nieco profesora ilustrującego biblijne 
prawdy różnymi doświadczeniami i sztuczkami), za Krysię, 
a także za Iwonę (autorkę tekstu lekcji biblijnych) i Agniesz-
kę (ilustratorkę) – absolwentki zeszłorocznego szkolenia 
w Szczecinie. Cenimy sobie fakt, że możemy współpracować 
z takimi osobami!

Danuta Pustówka

Obozy dla dzieci 
i młodzieży gimnazjalnej 

W tym roku również przygotowaliśmy ofertę letnich obo-
zów dla dzieci i nastolatków. W Wiśle Jaworniku odbędą się 
dwa turnusy Obozu Młodych Odkrywców (OMO). 
Podczas wyjątkowego tygodnia bez komputera i telewizji 
uczestnicy wybiorą się na „Niezwykłą wędrówkę” z Izraelita-
mi, aby każdego dnia odkrywać cenne prawdy biblijne. Nie 
zabraknie również wędrówek górskim szlakiem czy space-
rów do centrum Wisły. 

Na Północny Obóz Młodych Odkrywców 
(POMO) zapraszamy młodych odkrywców do Wicka k. Lę-
borka, gdzie będą odkrywać piękno i wartość Bożego stwo-
rzenia, które znajdujemy także w każdym z nas. W programie 
przewidujemy wycieczki, m.in. do Łeby, nad morze czy do 
parku rozrywki. 

Dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym oferujemy w Wiśle Jaworniku Szczegól-
ny Obóz Młodych Odkrywców (SOMO). Chcemy, 

aby te dzieci spędziły czas na poznawaniu Pana Boga, spa-
cerach i wspólnych zabawach. Dzięki zaangażowaniu wielu 
wolontariuszy, program będzie dostosowany do możliwości 
i potrzeb uczestników. 

Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowaliśmy obóz 
wspinaczkowy WSPINACZ i językowy Am-En Camp. 
Zajęcia wspinaczkowe pod okiem instruktorów ze Szko-
cji prowadzone będą na skale Kobyla w Wiśle, a językowe 
w towarzystwie amerykańskiej ekipy z Indiany. Poza tym 
w programie obu obozów planujemy wykłady biblijne, pieś-
ni chrześcijańskie, a także wycieczki. Będą też zajęcia arty-
styczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz dużo aktywno-
ści i dobrej zabawy.
Więcej informacji o obozach oraz formularze zgłoszeniowe 

można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.med.org.pl.
Elżbieta Płosa

Potrzebujemy Twojej pomocy!
Możesz mieć udział w naszej służbie, modląc się o obozy, 

informując innych o potrzebach związanych z nimi, wspiera-
jąc fi nansowo osobiście lub szukając sponsorów, albo anga-
żując się w inny praktyczny sposób.

Prosimy, módl się o: 
program obozowy – przygotowanie i realizację

wolontariuszy, którzy pomagają nam w przygotowaniu 
obozów oraz o tych, którzy pracują na obozach. Nadal 
MAMY DUŻE BRAKI w obozowej kadrze!

dzieci i nastolatki, które wezmą udział w naszych obo-
zach (Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca na niektórych 
turnusach!)

modlicieli i sponsorów

Bożą mądrość w przygotowaniach do obozów

Boże działanie w sercach wszystkich osób zaangażowa-
nych w pracę na obozach, o Bożą ochronę, siły i dobre 
zdrowie

•

•

•

•

•

•
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zabezpieczenie fi nansowe. Spora grupa dzieci będzie 
mogła wziąć udział w obozach tylko wtedy, gdy znajdą 
się sponsorzy, szczególnie dotyczy to obozów SOMO 
i POMO! Np.: na pobyt dzieci z rodzin ubogich i dysfunk-
cyjnych kierowanych przez MOPR w Gdańsku na obóz 
POMO potrzebujemy 4800 zł dla 15 dzieci

Ze względu na dużą liczbę potrzebnych opiekunów, po-
byt dziecka niepełnosprawnego intelektualnie na obozie 
SOMO wymaga naszego dofi nansowania w wys. ok. 400 zł 
na 1 uczestnika (razem 8000 zł)

Potrzebujemy praktycznej pomocy w:

pakowaniu i przewożeniu sprzętu oraz materiałów 
obozowych z biura stowarzyszenia do Wisły Jaworni-
ka i z powrotem, także z kościoła w Gdańsku do Wicka 
k. Lęborka (odległość 100 km) oraz przewiezienie gościa 
z Palowic na obóz do Wisły. Mile widziani mężczyźni 

przygotowywaniu materiałów do zajęć obozowych, np. 
wzorów prac plastycznych (wycinanie, rysowanie, malo-
wanie) – to zajęcia proste, ale czasochłonne 

przygotowaniu dekoracji obozowej

Jeśli Bóg poruszy Twoje serce i zdecydujesz się nam po-
móc, prosimy o kontakt z naszym biurem w Ustroniu: tel. 
33 854 25 97 lub email: med@med.org.pl

Możesz wpłacić ofi arę (nawet niewielką kwotę) na kon-
to stowarzyszenia (z dopiskiem darowizna na cele statuto-
we – obozy) lub zachęcić do tego inne osoby, aby pomóc 
w pokryciu kosztów organizacji obozów.

Elżbieta Płosa

Zapraszamy 

na Letnią Szkołę Biblijną (LSB) – szkolenie skie-
rowane do wszystkich osób zajmujących się lub chcących 
zajmować się służbą wśród dzieci. Szkolenie obejmuje trzy 
weekendowe zjazdy.

Miejsce: 
biuro Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED, 
Ustroń, ul. Partyzantów 1 (II piętro)

Termin: 

25-26 lipca 2015 ( I zjazd), 

8-9 sierpnia 2015 (II zjazd), 

29-30 sierpnia 2015 (III zjazd)

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2015

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy moż-
na znaleźć na stronie www.med.org.pl w aktualnościach.

•

•

•

•

Już teraz zarezerwuj sobie czas 
19 września (sobota) 2015 roku planujemy uro-

czyste nabożeństwo z okazji 25-lecia służby MED-u. 
Chcemy dziękować Bogu razem z Tobą! Szczegółowe in-

formacje zostaną rozesłane drogą e-mailową. Zadzwoń do 
nas lub napisz, jeśli nie mamy Twojego adresu e-mailowego. 
(tel. 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl.) 

ZAPRASZAMY!

Nie tylko na obozach 

Pracownicy MED będą służyć dzieciom również podczas 
innych spotkań organizowanych w czasie letnich wakacji. 

Bez modlitwy i Bożego wsparcia wykonanie tych zadań nie 
będzie możliwe. Tegoroczne lato zapowiada się bardzo pra-
cowicie!

Już w czerwcu…

15–19 czerwca 2015  
Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci w Studzionce
W Studzionce zadaniem wolontariuszy i pracownika 

MED-u będzie przygotowanie budynku i zaplecza do pięciu 
spotkań biblijnych, które z ich pomocą poprowadzi amery-
kańska grupa studentów szkoły biblijnej dla ok. 50 dzieci. 

30 czerwca 2015

Specjalne spotkanie dla dzieci z klubów biblijnych 
z okazji Dnia Dziecka w Ozorkowie
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W lipcu… 
4–12 lipca 2015 
Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci podczas 
Tygodnia Ewangelizacyjnego (TE) w Dzięgielowie
Naszym zadaniem będzie przygotowanie i poprowadze-

nie podczas TE dziewięciu dwugodzinnych spotkań ewan-
gelizacyjnych dla grupy około 100 dzieci w wieku 7–10 lat. 

 1–11 lipca  Am-En Camp w Wiśle Jaworniku

 12–18 lipca Obóz OMO I w Wiśle Jaworniku 

 15–25 lipca Obóz dla nastolatków WSPINACZ 
  w Wiśle
 19–25 lipca Obóz OMO II w Wiśle Jaworniku 

 19–26 lipca Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci 
  podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego 
  w Zelowie

Zaplanowane są ośmiodniowe półkolonie dla dzieci w ra-
mach TE. W spotkaniach będzie uczestniczyć ok. 80 dzieci. 
Tak jak w ostatnich latach, pracownik MED-u będzie odpo-
wiedzialny za przygotowanie pomocy i materiałów do zajęć 

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 rg. 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.

Dziękujemy!

dla grupy przedszkolnej oraz nauczanie lekcji biblijnych. Po-
nadto będzie służył wsparciem duchowym i merytorycznym 
dla wolontariuszy podczas trwania półkolonii.

 25–26 lipca Letnia Szkoła Biblijna w Ustroniu (zjazd I)
 26.07–1.08 Obóz SOMO w Wiśle Jaworniku

W sierpniu… 
 1–8 sierpnia Obóz POMO w Wicku k. Lęborka 

 3–7 sierpnia Wakacyjny klub biblijny dla dzieci 
  w Lesznej

 8–9 sierpnia Letnia Szkoła Biblijna w Ustroniu (zjazd II)

 17–22 sierpnia Spotkania biblijne dla dzieci podczas  
  rodzinnych rekolekcji w Ustroniu Polanie

29–30 sierpnia  Letnia Szkoła Biblijna w Ustroniu  
  (zjazd III)

 (brak daty) Wakacyjny klub biblijny w Rawie  
  Mazowieckiej

 (brak daty) Wakacyjny klub biblijny w Studzionce

Będziemy wdzięczni za modlitwy o te wszystkie przedsięwzięcia. 
Módl się o Boże prowadzenie podczas przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, otwarte serca dzieci, 

bezpieczeństwo oraz dobre zdrowie i siły potrzebne do służby. 
Elżbieta Płosa


