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We wrześniu 1990 roku odbyło się w Dzięgielowie szczególne 
nabożeństwo, podczas którego 11 osób zostało, z modlitwą i prośbą 
o Boże błogosławieństwo, wprowadzonych do pełnoetatowej służby 
w Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci (MED), która wówczas była 
częścią Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” w Ustroniu. Dzisiaj 
trudno uwierzyć, że minęło już od tego momentu 25 lat! A jednak... 

W sobotę 19 września 2015 roku spotkaliśmy się w tym samym 
miejscu, by dziękować Bogu za Jego błogosławieństwa i prowadze-
nie w ciągu tych wszystkich lat. W gronie wielu przyjaciół MED-u 
wspominaliśmy „dawne” czasy, ale przede wszystkim celebrowaliśmy 
Bożą dobroć i wierność. 

W dalszej części Poczty, którą właśnie czytasz, znajdziesz trochę 
wspomnień z „tamtych” czasów, ale także krótką relację z obchodów 
25-lecia MED-u. A co poza tym? Głównie wspomnienia z obozów, 
ponieważ jest to nasz pierwszy list po wakacjach i chcemy, żebyś był 
dobrze poinformowany o tym, co się działo i w jaki sposób Pan Bóg 
odpowiedział również na Twoje modlitwy.

Jeśli mieszkasz w okolicach Łodzi, Gdańska lub Wrocławia, zapra-
szamy na konferencje, które jesienią planujemy w tych trzech miej-
scach.

Polecamy również kolejne szkolenie w naszym biurze w Ustroniu, 
tym razem dotyczące bliskiego nam tematu klubów biblijnych.

A zatem... czytaj i niechaj w lekturze tego listu towarzyszą Ci słowa z II listu do Koryn  an 9:15, które były mo  em nie-
dawnych obchodów jubileuszu naszej działalności: Bogu niech będą dzięki.

Danuta Pustówka 

CzyCzy to już to już  25 lat25 lat??
Jak to, to już 25 lat? Sięgam pamięcią 

wstecz i widzę siebie: nastolatkę, która z wy-
piekami na twarzy jest uczestniczką kursu 
dla pracowników wśród dzieci odbywającego 
się w DW „Almira” w Wiśle, podczas które-
go zostają mi przedstawieni pracownicy Misji 
Ewangelizacyjnej  wśród Dzieci (MED).

Owa nastolatka myśli sobie: „Wybrańcy, 
ale im zazdroszczę. Mogą na cały etat głosić 
dzieciom Dobrą Nowinę”. Nie ma pojęcia, że 
ci „wybrańcy” zostawili swoje, może niezbyt 
intratne, ale pewne posady, by całkowicie za-
ufać Temu, który jedynie jest dobry w kwes  i 
zabezpieczenia fi nansowego na dziś i potem. 

Zrozumiałam to dopiero, kiedy sama na 
pewien czas zdecydowałam się na pracę w in-
nym misyjnym stowarzyszeniu i odtąd jestem 
coraz bardziej wdzięczna Panu Bogu za ludzi, 
którzy wówczas odważyli się na ten „szalony” 
krok. Zwłaszcza, że wicher historii przywiał wówczas do naszego kraju demokrację i przyszłość jawiła się niepewnie.

Przez te 25 lat pracownicy MED-u służyli mi na wiele sposobów. Korzystałam z ich pomocy, kreatywności i materiałów 
jako nauczycielka szkółek niedzielnych. Dzięki tematom poruszanym podczas kursów i konferencji, zawsze bardzo praktycz-
nym, uczyłam się też, jak być lepszym i bardziej skutecznym nauczycielem (pracuję w gimnazjum), a nawet rodzicem (i to 
czwórki dzieci!). 

Nieocenioną pomocą były mi obozy OMO, podczas których moje dzieci nie tylko odpoczywały pod fachową opieką, ale 
przede wszystkim poznawały Boga. Jako rodzic jestem też wdzięczna za klub biblijny dla nastolatków, który przygarnął mo-
jego starszego syna. Dwójka moich maluchów już czeka w kolejce na atrakcje przygotowane przez MED .

Tak wiele z MED-u otrzymałam… Co mogę dać w zamian? Możliwości jest sporo: modlitwa, wsparcie fi nansowe, czynne 
zaangażowanie w działalność stowarzyszenia poprzez wykorzystanie talentów danych mi przez Stwórcę, dobre słowo wy-
słane SMS-em lub mailem… 

Jolanta Chwastek
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Choć od tych chwil minęło ponad dwadzieścia pięć lat, pewne wydarzenia wyjątkowo dokładnie zachowały 
się w mojej pamięci, tak jak bez wątpienia w pamięci wielu z Was, którzy również w tym uczestniczyliście. Gdybyśmy 
zebrali je razem, tworząc „pamięć zbiorową”, zapewne wyszłaby z tego niezła opowieść.

Wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej, w roku 1986, gdy zachęceni przez niezwykłą kobietę, Janeczkę Gazdę, 
rozpoczęliśmy szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych. Przez cztery lata, w czasie ferii zimowych i letnich wakacji, 
braliśmy udział w ogromnie intensywnych szkoleniach z cudownym wujkiem Samem (Samuelem Dohertym) i zaprasza-
nymi przez niego wspaniałymi wykładowcami. 

Dowiadywaliśmy się, jakie są elementy ewangelizacji dla dzieci, jak zorganizować Dni Dobrej Nowiny, co to jest 
„prawda centralna”, jak przyprowadzać dziecko do wiary i… przy okazji uczyliśmy się śmiać z irlandzkich dowcipów. 
Czasem, jak zapowiadał wujek, byliśmy w stanie zrozumieć je dopiero po 24 godzinach. No i obowiązkowo drzemali-
śmy w południe (skłonność do tego została mi do dziś). 

W kursie brałam udział będąc nawet w 8. miesiącu ciąży, a wiedza pedagogiczna i psychologiczna nt. dziecka, jaką 
zdobyliśmy, przewyższała tę, którą przedstawiono mi podczas 5-letnich studiów pedagogicznych! 

Co roku w szkoleniach brały udział nowe roczniki i nasza grupa stawała się powoli naj-naj-najstarszą, by w końcu 
zasłużyć na zacne miano „super seniorów”. 

Po czterech latach szkoleń, podczas uroczystego nabożeństwa w Dzięgielowie, wreszcie otrzymaliśmy upragnione 
dyplomy (mojego dyplomu szukam od wielu lat bezskutecznie, choć wszystkie zeszyty ze szkoleń z drobiazgowo pro-
wadzonymi notatkami nadal przechowuję). 

W 1990 roku pojawiła się możliwość zatrudnienia 11 osób na pełnym etacie! Pamiętam spotkanie u nas w Ma-
lince, gdy powstawały plany rozpoczęcia MED. Ponieważ miałam małe dziecko, nie zostałam pracownikiem etatowym, 
ale przez wiele lat działałam w Radzie Nadzorczej MED-u.

Od tego czasu MED przeszedł wiele metamorfoz, ale stale działa na chwałę Pana, a dziś, kochane MED-oki, gdy 
obchodźcie ten niezwykły jubileusz, chcemy za psalmistą powiedzieć: Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszyst-
kich dziełach twoich, rozważam czyny rąk twoich (Księga Psalmów 143:5) oraz: Mamy tę pewność, że Ten, który roz-
począł w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa (Filipian 1:6).

Lidia Czyż

Też W TYM 
uczestniczyłam
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Świętowaliśmy 25-lecie MED-u podczas nabożeństwa dziękczynnego w Dzięgielowie. Około 150 osób spotka-
ło się, aby wspólnie podziękować Bogu za 25 lat i spojrzeć z nadzieją w przyszłość, którą On zaplanował. Był to czas 
radości, ale też wzruszeń (których podobno nabywa się, pracując w MED-zie ).

Na początku usłyszeliśmy, jak powstawał MED – przenieśliśmy się jeszcze przed rok 1990 i tak, aż do dnia dzisiej-
szego. Jedenaście osób, które wtedy odpowiedziały: „Oto jestem!” to pierwsi pełnoetatowi pracownicy. Z czasem, gdy 
jedni odchodzili, Bóg posyłał nowych. W trakcie nabożeństwa mieliśmy okazję usłyszeć świadectwo jednego z nich 
– historię Bożego prowadzenia.

Nie obyło się bez prezentacji „starych” i nowszych zdjęć, na których niektórzy z nas mogli rozpoznać znajome twa-
rze, a nawet samych siebie.

Wśród naszych gości był również pastor Bob Evans z Bible Centered Ministries Int. (zaprzyjaźnionej i współpra-
cującej z MED-em misji), który w trakcie uroczystości dzielił się Słowem i zostawił nas z przesłaniem, aby skupić się na 
trzech kwes  ach – na Panu Jezusie, na bliźnich i na wykorzystaniu czasu. 

ŚWIĘTO radości i wdzięczności

Był też czas modlitw dziękczynnych i uwielbienia. 
Część oficjalną zakończyliśmy poprowadzeni w mod-
litwie przez obecnych na spotkaniu pastorów, błogo-
sławiąc pracowników MED i prosząc o Boże błogo-
sławieństwo na przyszłość.

Później przyszedł czas na rozmowy przy kawie, koła-
czu i oczywiście „urodzinowym” torcie. Można było też 
wpisać się do księgi pamiątkowej, zabrać wydaną specjal-
nie na tę okazję zakładkę, a nawet zakupić MED-owski 
kubek. Jednym słowem: kto nie był, niech żałuje!

Elżbieta Zduniak (wolontariuszka z Piły)
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Byli też wyjątkowi uczestnicy – 123 dzieci i 50 
nastolatków, którzy wypoczywali w lipcu w Wiśle oraz 
w sierpniu w Wicku. Wyjątkowa była również kadra – wo-
lontariusze i pracownicy MED (82 osoby), która przygo-
towała i zrealizowała ciekawy program wraz z wieloma 
atrakcjami oraz czuwała nad bezpieczeństwem obozowi-
czów. Wyjątkowe wsparcie otrzymaliśmy także od tych, 
którzy już „wyrośli” z naszych obozów, ale zdecydowali 
się przyjechać, by pomóc. Od kilku lat liczba takich asy-
stentów rośnie i już nie wyobrażamy sobie obozu bez nich 
i ich pomocy! 

Po raz pierwszy na każdym obozie mieliśmy więcej 
chłopców (uczestników) niż dziewczyn, a w porównaniu do 
lat ubiegłych przyjechało także więcej mężczyzn (wolon-
tariuszy). Od dłuższego czasu modliliśmy się o to, aby Bóg 
posyłał mężczyzn do służby na naszych obozach i w tym 
roku szczególnie cieszyliśmy się Bożą odpowiedzią na te 
modlitwy. Na niektórych obozach mieliśmy mniej uczest-
ników niż zwykle, ale to oczywiście także miało swoje 
plusy (pomijając kwes  e fi nansowe).

Bardzo dziękujemy za każdą modlitwę o obozy MED-u. 

Nasz Bóg Ojciec odpowiedział na modlitwy w wyjąt-
kowy sposób i sprawił, że:
• było bezpiecznie, bez wypadków i bez zachorowań!
• pogoda była odpowiednia, by zrealizować program!
• uczestnicy byli zadowoleni, uśmiechnięci i... grzecz-

niejsi!
• kadra pełna poświęcenia i zaangażowania ciężko pra-

cowała i pomimo zmęczenia też była zadowolona!
• Boże Słowo dotykało serc słuchaczy, Duch Święty 

działał, Bóg wysłuchiwał modlitw – niektóre dzieci 
modliły się o nowe życie, o przebaczenie grzechów, 
o zmiany, które podobają się Bogu, a inne zadawały 
ważne pytania!

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu i Jemu oddajemy 
chwałę za tegoroczne obozowe lato! A za apostołem Pa-
włem „dzięki składamy temu, który mnie (nas) wzmocnił, 
Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie (nas) 
uznał za godnych zaufania, zleciwszy mi (nam) tę służbę” 
(1 List do Tymoteusza 1:12).

Danuta Abramovich

Refl eksje młodzieży
Obóz OMO od zawsze był dla mnie wyjątkowym i naj-

lepszym obozem. W tym roku po raz pierwszy byłam asy-
stentem wychowawcy i muszę stwierdzić, że czułam się 
w tej roli nawet lepiej niż uczestnik. Cieszę się bardzo, że 
mogłam być pomocna w przekazywaniu dzieciom Ewan-
gelii. Na obozie poznałam wspaniałych ludzi – zarówno 
kadrę jak i dzieciaki. Zżyłam się ze swoją grupą i mam na-
dzieję, że utrzymam z nią kontakt. Z dwiema dziewczyna-
mi od kilku dni cały czas piszę i gadam przez telefon. Bar-
dzo dobrze współpracowało mi się z opiekunami i mam 
nadzieję, że spotkam ich jeszcze kiedyś . Oczywiście 
zamierzam dalej jeździć na OMO jako pomocniczka. 

(Ewa Żydek, Drogomyśl)

Już trzeci raz miałam okazję być pomocnikiem wy-
chowawcy. Był to niesamowity czas Bożego działania, 
podczas którego mogłam poznać nowych ludzi kochają-
cych Boga i uczyć się o niezwykłej wędrówce Izraelitów. 
Szczególnie zapamiętałam wieczór świadectw. Historie, 
którymi dzielili się dorośli, pokazywały jak wielki i potężny 
jest Bóg. Dzięki temu moja wiara się umocniła. 

Szczególnie zapamiętam też obozowiczkę z mojej gru-
py, której przyjazd został ,,wymodlony”. Wierzę, że nasze 
rozmowy wskazywały jej na Pana Boga. Modlę się, żeby 
to, co usłyszała zaowocowało w jej życiu, a ona sama mo-
gła stać się Bożym dzieckiem. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku Pan Bóg pozwoli mi pojechać na kolejny Obóz 
Młodych Odkrywców. 

(Magda Bielawa, Dąbrowa Górnicza)

To były WYJĄTKOWE obozy
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Tegoroczne obozy dla nastolatków – językowy i wspi-
naczkowy – zgromadziły w sumie 50 obozowiczów. Praca 
z nimi była po prostu przyjemnością. Oto dowód: „Uczest-
niczyli chętnie w zajęciach, byli aktywni w ‘cichym czasie’ 
czy podczas zajęć językowych, nawiązywali relacje, bez 
problemu kontaktowali się z Amerykanami, wypoczywali 
bezpiecznie, otrzymali dużą dawkę Słowa Bożego, zachę-
ty i motywacji do nauki języka angielskiego i Słowa Boże-
go… Nazwali mnie ‘spoko ziomek’, więc myślę, że wyszło 
całkiem nieźle…” (Roman, wychowawca na Am-En Camp). 
„Najwięcej radości sprawiło mi przebywanie z moją gru-
pą, obserwowanie dziewczyn na zajęciach, rozmowy 
z nimi i patrzenie, jak się cieszą…” (Ela, wychowawczyni 
na WSPINACZU).

W tym roku mieliśmy kilku nastoletnich asystentów, 
którzy wyrośli na tych obozach, ale też wyrośli już z nich, 
a mimo to postanowili na nie nadal przyjeżdżać! Również 
jedna z wolontariuszek jeszcze niedawno sama była obo-
zowiczką, a w tym roku pracowała już jako wychowaw-
czyni! Świetni młodzi ludzie, z mnóstwem energii i zapału. 
Dzięki Bogu za nich, a także za wszystkich innych wolon-
tariuszy, którzy w tym roku poświęcili po raz kolejny swój 
czas i siły, by służyć na obozach. To nie zawsze jest łatwa 
i przyjemna służba, najczęściej jest wyczerpująca, wy-
magająca stałej czujności, uwagi, trwająca praktycznie 
przez całą dobę (najczęściej z bardzo krótką przerwą na 
sen). Z drugiej strony to także służba, która daje wiele 
satysfakcji, ponieważ może przynieść wieczne rezultaty. 
Czytając ankiety obozowiczów, natrafi łam na następują-
ce komentarze: 

Chcę czytać częściej Biblię, uwielbiać Boga, gło-
sić innym swoją postawą; Najlepszym elementem 
był czas nauczania biblijnego; chcę jeszcze bardziej 
się starać, aby poprawić moją relację z Bogiem; 
Chcę wprowadzić w życie czytanie Biblii i spędza-
nie cichego czasu z Bogiem; Podjąłem decyzję pój-
ścia za Jezusem; Wszystko było fajne – najlepszy 
obóz życia; Postawiłem Boga na 1 miejscu!; Wiem 
po tym obozie, że powinnam się zmienić i poświęcić 
Bogu, że On mnie obroni i oddał za mnie życie; chcę 
kontynuować cichy czas; Podjęłam decyzję, żeby 
zawsze być blisko Boga i być nim zafascynowaną. 

Nie ma potrzeby komentowania tych wypowiedzi, ale 
z pewnością jest potrzeba dziękowania Bogu za te dwa 
obozy, za to że to On działał i pobudzał do dobrych de-
cyzji, do wybrania życia wiecznego, że dał bezpieczny 
wypoczynek, zapewnił odpowiednią pogodę, przysłał 
wspaniałą grupę wolontariuszy z USA na obóz językowy 
oraz świetnych instruktorów z Wielkiej Brytanii na obóz 
wspinaczkowy. O to wszystko modliliśmy się przed obo-
zami, więc teraz możemy za to podziękować! 

Wielu nastolatków wraca na nasze obozy rok po roku. 
Możemy dzięki temu coraz lepiej ich poznawać i obserwo-
wać zmiany, jakie w nich zachodzą, jak wzrastają, dojrze-
wają, jak stopniowo stają się użyteczni i pomocni w naszej 
służbie, za co chcemy oddawać chwałę naszemu Bogu!

Jednak zdarzają się również trudne sytuacje. Mie-
liśmy w tym roku obozowicza bardzo potrzebującego 
zmiany w swoim życiu. Był zbuntowany, bardzo „przywią-
zany” do swojego mobilnego urządzenia, z pogmatwanym 
życiem, poglądami i z nikłą iskierką woli, by chcieć cokol-
wiek zmienić. Modlimy się, żeby ten chłopak zapragnął 
relacji z Bogiem, żeby w niej zobaczył sens swojego życia. 
I to jest równie ważna część służby obozowej – modlitwa 
o tych, którzy byli na obozach, by wzrastali w wierze lub 
by nadal szukali Bożego Królestwa. 

Tegoroczny obóz wspinaczkowy był wyjątkowy ze 
względu na bardzo niską frekwencję. Zazwyczaj chętnych 
było ponad 40, a tymczasem w tym roku zgłosiło się tyl-
ko 20 obozowiczów. Oczywiście, dzięki temu można było 
wszystkich poznać, panowała niemal rodzinna atmosfe-

ra i to było bezcenne. 
Jednak taka sytuacja 
oznacza też wyższe 
koszty, które musie-
liśmy ponieść i które 
mam nadzieję zostaną 
wyrównane z dodat-
kowych ofi ar. 

Danuta Pustówka

 GORĄCE    lato z MED-em
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Przyjeżdżają na ten obóz wyjątkowe dzieci, które po-
trzebują wyjątkowych opiekunów. SOMO ma już swoją 
12-letnią (!) historię i jest prawdopodobnie jedynym (czyli 
wyjątkowym ) takim obozem w naszym kraju. Trwa tyl-
ko kilka dni, ale pragniemy, aby był to wyjątkowy, najpięk-
niejszy tydzień w roku dla każdego uczestnika, a szczegól-
nie dla tych dzieci, które wyrastają w trudnym środowisku 
(niezaradność, alkohol, bieda). Większość uczestników 
przyjeżdża tak długo, jak długo pozwala im na to wiek. 
Niektórzy czekają na ten obóz cały rok, pamiętają imiona 
kolegów i koleżanek oraz opiekunów. 

Wiktor pyta o obóz, gdy tylko zacznie przygrzewać 
wiosenne słońce. Ula przez cały rok nuci piosenkę, której 
nauczyła się na obozie „Jezus przy słuchawce...”. Krzyś 
wyznał, że bardzo lubi tam (na obóz) jeździć. Justynka 
wybrała pozostanie na obozie, zamiast wcześniejszego 
wyjazdu na wesele kuzyna, na które tak bardzo się cie-
szyła i przez wiele miesięcy przygotowywała się do niego. 
Marta, po kilku latach przyjeżdżania na SOMO ma więk-
sze zaufanie do swojej opiekunki, chętniej rozmawia, za-
dając niełatwe pytania i prosi: „Ciociu módl się o mnie”.  

W tym roku na SOMO dzieci uczyły się modlitwy „Oj-
cze nasz...” i poznawały historie biblijne związane z prawda-
mi zawartymi w tej modlitwie. Wyjątkowym przeżyciem 
były właśnie modlitwy, szczególnie tych dzieci, które nie 
są w stanie wypowiadać zrozumiałych dla nas słów. Po-
dobnie wspólny śpiew, w czasie którego lubiły używać in-
strumentów muzycznych i tworzyły wielką orkiestrę. 

Ta grupa „zaliczyła” także więcej górskich spacerów 
niż dzieci na innych obozach. Oczywiście, tym słabszym 
musieli pomóc wujkowie i ponieść ich trochę na swoich 
barkach. Nagrodą za trud były uściski dzieci i ich uśmie-
chy – takie prawdziwe „od ucha do ucha”!

Ten obóz był także wyjątkowy pod względem stosun-
ku ilości dzieci (22) do kadry (25) (w tym aż 11 mężczyzn, 
a każdy z nich zdążył się porządnie zmęczyć ). Wszyscy 
opiekunowie stworzyli wyjątkową rodzinną atmosferę, 
wypełnioną miłością, troską i usługiwaniem sobie nawza-
jem. Akceptacja i praca z niektórymi podopiecznymi wy-
magają więcej wysiłku i cierpliwości niż z innymi. Wtedy, 
gdy przychodziło zmęczenie, bardzo cenna okazywała się 
pomoc drugiej osoby. Doświadczeni opiekunowie byli 

wsparciem dla tych, którzy przyjechali po raz pierwszy. 
Okazało się, że wszyscy musimy być stale czujni i gotowi, 
by uczyć się – dzieci lubiły nas zaskakiwać pod wieloma 
względami. A nasz Bóg? Też!

Tak bardzo się bałem tego obozu. Jakie dziecko do-
stanę pod opiekę? Czy będę je rozumieć? Czy dam sobie 
radę? Jechałem tu i modliłem się, nawet miałem w ser-
cu imię, jakie chciałbym, by miał mój podopieczny, nie 
wiem skąd mi się to wzięło, i ten chłopiec ma tak właś-
nie na imię! On jest w ogóle bardzo do mnie podobny 
w zachowaniu, gdy ja byłem mały. Bóg mnie zaskoczył. 
Damy radę! Będzie dobrze!... Jestem zmęczony! To szkoła 
cierpliwości... Jasne, że wytrzymam do końca obozu. Bóg 
jest wielki! 

To wielki skrót rozmów z jednym z młodych opieku-
nów, który przyjechał na SOMO po raz pierwszy. To także 
świadectwo Bożej wielkości i tego, że On nas zaskakuje, 
gdy oddajemy się do Jego dyspozycji.

Mimo że obozy SOMO planowane są dla dzieci w wie-
ku 8–15 lat, dotychczas przyjeżdżały głównie dzieci 
starsze. W tym roku wyjątkowo przyjechało aż pięcio-
ro 9- i 10-latków. Po raz pierwszy pojawiły się rozmowy 
o dwóch turnusach – czy będzie taka potrzeba? Odpo-
wiedź „TAK” na to pytanie, będzie wyjątkowym wyzwa-
niem dla nas! Nasz Bóg zna nie tylko odpowiedź, ale wie 
co zrobić. Modlimy się, aby nam to pokazał. Dołącz do 
nas, prosimy!

Danuta Abramovich

WYJĄTKOWE SOMO
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Tegoroczny Północny Obóz Młodych Odkrywców 
(POMO) zorganizowaliśmy pod hasłem „Moje ciało wiel-
bi Boga śmiało”. W trakcie całego obozu uczyliśmy się, 
jak możemy wielbić Boga za to, że cudownie nas stwo-
rzył. W historiach biblijnych, które poznawaliśmy, boha-
terowie, w różny sposób wykorzystywali swoje części cia-
ła – ręce, usta, uszy, nogi. Zazwyczaj używali je do złych 
celów, ale poprzez doświadczenia, zostały one przemie-
nione i służyły na Bożą chwałę.  

Program obozu bogaty był nie tylko w opowieści bi-
blijne, ale również w gry, zabawy, konkursy i tzw. kółka 
zainteresowań, podczas których dzieci mogły uczestni-
czyć w zajęciach plastycznych, sportowych, teatralnych 
i innych. Odbyły się także trzy wycieczki: do Łeby i na pla-
żę, do Rodzinnego Parku Rozrywki oraz do latarni S  lo. 

To już piąty rok z rzędu organizujemy obóz MED-u na 
północy Polski. Kolejny raz uczestnikami tego obozu były 
dzieci z Gdańska i innych miejsc Pomorza, z Krzyża Wiel-
kopolskiego oraz kilkoro dzieci z południa Polski. Dzięki 
hojności ofi arodawców, w tym roku mogliśmy dofi nanso-
wać pobyt na tym obozie aż osiemnastu z trzydziestu je-
den uczestników. Jesteśmy wdzięczni Bogu za otwartość 
serc ludzi na potrzeby dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Obóz POMO to nie tylko atrakcyjny program i dzieci, 
to także sztab ludzi, którzy przygotowują co roku wszyst-
ko od strony organizacyjnej i programowej. To także gru-
pa wolontariuszy, którzy uczestniczą w tych przygotowa-
niach oraz jeżdżą na obozy jako wychowawcy, asystenci i nauczyciele. Bez ich pomocy i zaangażowania kolejne POMO 
nie mogłoby się odbyć. Dziękujemy Wam wszystkim i niech łaskawy Bóg Was błogosławi!

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

RĘCE I NOGI DLA Jezusa

Bóg je UMIŁOWAŁ

Klaudia, Oliwia i Julia – uczestniczki zeszłorocznego 
obozu POMO przyjechały również w tym roku na obóz. 
Dobrze było zobaczyć je ponownie i obserwować jak się 
zmieniły, tym bardziej, że dwie z nich zaufały Panu Jezu-
sowi rok temu właśnie w czasie obozu. Modlitwę z nimi 
pamiętam do dziś i przeżywałam emocje z tym związane 

przez cały rok. Czy wytrwały? Czy ich nawrócenia były 
szczere? Poszukiwałam odpowiedzi na te pytania, obser-
wując je na obozie. 

Oliwia interesowała się Słowem Bożym, zadawała też 
pytania podczas rozważań biblijnych w swojej grupie 
i czytała w wolnym czasie Nowy Testament. Gdy podczas 
zajęć z dziećmi padło pytanie: Czy zaufałeś już Panu Je-
zusowi? Z ogromną wdzięcznością dla Boga zauważyłam  
radosny błysk potwierdzenia w jej oku – ona już to zrobi-
ła! A więc pamiętała. Chwała Bogu! 

Z Klaudią miałam okazję krótko porozmawiać. Ma 
szczere pragnienie, by służyć Bogu, martwi się, że dzie-
ci z jej otoczenia nie są zainteresowane chrześcijańskim 
życiem. Czytanie Biblii i modlitwa nie za bardzo Klaudii 
wychodzą, ale przyjeżdżając na obóz miała nadzieję, że jej 
relacja z Panem Jezusem zostanie podbudowana. Dzięku-
ję, jeśli modliłeś się o nią cały rok! Pisaliśmy o niej w Poczcie 
z MED-u po zeszłorocznych obozach. 

Julia bardzo się zmieniła. Z zamkniętej dziewczynki 
stała się bardziej otwartą i ciepłą osobą. Odważyła się 
nawet publicznie na głos pomodlić dziękczynną modlitwą 
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w szeregu kilkunastu innych dzieci, z których prawdopo-
dobnie wiele pierwszy raz modliło się głośno swoimi sło-
wami. Wierzę, że Bóg działał w sercu Julii i pozostałych 
dzieci.

Te trzy dziewczynki to właściwie nastolatki – na 
POMO już się nie spotkamy, bo nie pozwala na to ich 
wiek. Ogromnie potrzebują Twojej i mojej modlitwy, po-
nieważ wkraczają w trudny okres i wychowują się w nie-
wierzących domach. Módl się, by Bóg ochronił je przed 
złem, które czyha na nie z każdej strony i pomógł wybie-
rać właściwą drogę życia, która Jemu się podoba.

Elżbieta Płosa

Cztery pilne dziewczyny zgłębiały tematy szkole-
niowe realizowane podczas Letniej Szkoły Biblijnej (LSB) 
w biurze MED-u w trakcie trzech weekendów w lipcu 
i sierpniu. W ostatnim spotkaniu uczestniczyła też osoba 
z  zeszłorocznego szkolenia w Szczecinie, która wtedy nie 
mogła ukończyć szkolenia i przyjechała, aby teraz je sfi nali-
zować. Poniżej zebrano wypowiedzi uczestniczek tej LSB.

Nauczyłam się, jak prowadzić lekcje biblijne, nauczać 
wersetu, czym zainteresować dzieci i na co zwrócić uwagę; 
Szkolenie dało mi nowe spojrzenie na nauczanie dzieci, przy-
pomniało mi, że jest to niezwykle ważna, ale zarazem wspa-
niała służba i nie można jej zaniedbywać; Nauczyło mnie, 
jak głęboko można studiować Biblię, która jest największym 
skarbem; Cieszę się, że było dużo zadań do samodzielnego 
wykonania – to mnie zmobilizowało do działania; Otrzyma-
łam od was zachętę, aby ludziom mówić [Ewangelię] i otwie-
rać się na nich oraz kochać ich taką miłością, jaką nas uko-
chał Chrystus. 

Tak wiele jest dzieci w naszych miastach, które nie 
słyszały jeszcze Ewangelii, a te które oddały swoje serca 
Panu Jezusowi potrzebują dobrych nauczycieli. W kościo-
łach często są potrzebni nowi pracownicy wśród dzieci, 
dlatego modlimy się, aby Bóg używał również tych, którzy 
ukończyli opisywane szkolenie.

Elżbieta Płosa

Chciały UCZYĆ SIĘ 
w czasie wakacji

W tym roku nasze Stowarzyszenie zostało poproszo-
ne o zorganizowanie i poprowadzenie zajęć dla dzieci 
w wieku 7–10 lat podczas Tygodnia Ewangelizacyjne-
go w Dzięgielowie, który odbywał się od 4 do 12 lipca. 
Postanowiłyśmy z Asią (pracowniczką MED), że w ramach 
tych spotkań zawędrujemy z dziećmi w najdalsze zakąt-
ki Dzikiego Zachodu, aby odnaleźć skarby cenniejsze niż 
złoto, aby odkryć prawdę o sobie samym, o Bogu i o przy-
szłości, jaka nas czeka. Przygotowanie i poprowadzenie 
zajęć dla około 150 dzieci dziennie i współpraca z ok. 30 
wolontariuszami były dla nas dużym wyzwaniem, ale też 
dużą radością. 

Na DZIKIM 
ZACHODZIE
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Oto, co m.in. napisała jedna z wolontariuszek, która pierwszy raz brała udział w Tygodniu Ewangelizacyjnym i po raz 
pierwszy angażowała się w pracę z dziećmi na taką skalę.

Był to odpowiedni moment do nauki, przed klasą maturalną, przed ważnymi życiowymi wyborami. Poznałam fanta-
stycznych ludzi, z którymi świetnie się współpracowało, a co więcej, mogłam podpatrzeć jak pracują mistrzowie, a raczej 
mistrzynie, które prowadziły nas przez te dziewięć dni, nadzorując wszystko. Spędzaliśmy czas na odczuwaniu Bożej obec-
ności, uczeniu się razem z dziećmi podczas lekcji biblijnej, śpiewaniu, odgrywaniu scenek, zabawach i zajęciach plastycznych. 
Przywiązaliśmy się do dzieci i do ich uśmiechów. Wyjeżdżałam z Dzięgielowa z poczuciem spełnienia i satysfakcji. To był 
wspaniały czas spędzony z Bogiem. Czas, który kształtuje i buduje. Czas spędzony bez ograniczeń.

Obserwowanie tego, w jaki sposób większość dzieci angażowała się w prowadzone zajęcia oraz współpraca z mło-
dymi, pełnymi zapału ludźmi były dla nas wielkim zachęceniem. Mam nadzieję, że każdy z nas czegoś się nauczył, że 
Słowo Boże, które było tam zwiastowane wyda duży plon. Ewa Mertens

One CIĄGLE 
CHCĄ SŁUCHAĆ

We wszystkich wspomnianych miejscowościach 
wspólnie z najmłodszymi poznawaliśmy prawdy zawarte 
w Bożym Słowie, radując się, że Bóg zgromadził tak wiele 
dziecięcych serc, by do nich mówić i przemieniać życie. 
Chwała Mu za to!

Elżbieta Płosa

To niezwykłe, że ciągle są dzieci, które chcą słuchać i uczyć 
się o Panu Bogu. Jedne pochodzą z trudnych środowisk – rozbitych 
rodzin, domów, które nie dają poczucia bezpieczeństwa, a inne wyra-
stają otoczone miłością i czułą troską swoich rodziców. Mieliśmy 
przywilej usługiwać w tak różnych środowiskach w Zelowie, Stu-
dzionce, w Rawie Mazowieckiej, Kluczborku oraz Ustroniu. W każ-
dym z tych miejsc spotkania trwały po kilka dni (od trzech do ośmiu), 
gromadząc w sumie około 300 młodych uczestników, w tym nasto-
latki oraz przedszkolaki. 

W Studzionce, jeszcze w czerwcu, usługiwała grupa wolontariuszy 
z USA, prowadząc dopołudnia lekcje z języka angielskiego w miejsco-
wej szkole, a następnie zajęcia biblijne w budynku Fundacji AGAPE, 
gdzie przez cały rok dzieci mogą uczestniczyć w spotkaniach biblij-
nych. 

Dotarcie do tak licznej grupy było możliwe dzięki wsparciu wo-
lontariuszy pochodzących z kościołów czy wspólnot, które zaprosiły 
nas do prowadzenia nauczania biblijnego. 
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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;  www.med.org.pl   

Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

Ruszają -y 
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, w biurze MED-u w Ustro-

niu w każdą ostatnią sobotę miesiąca planujemy prowadzić Krótkie Ogólno-
dostępne Sobotnie Szkolenia (KOSS) charakterze wykładowo-warsztatowym. 
Ich celem jest wspieranie nauczycieli i rodziców w przekazywaniu dzieciom 
Słowa Bożego. Najbliższe szkolenie odbędzie się 31 października i będzie 
poświęcone tematowi klubów biblijnych dla dzieci. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące tych szkoleń można znaleźć na stronie www.med.org.pl w aktualnościach.

Zaproszenie na konferencje
Jeśli pracujesz z dziećmi, szukasz inspiracji i zachęty do służby oraz chcesz nauczyć się czegoś nowego, 

mamy dla Ciebie propozycję. A mianowicie, tej jesieni organizujemy trzy jednodniowe regionalne konferencje. 
Ich tematyka będzie skupiona wokół organizowania i prowadzenia klubów biblijnych. 

Chcemy Ci usłużyć. Możemy zatem spotkać się w następujących miejscach i terminach:

24 PAŹDZIERNIKA – Łódź, Kościół Zielonoświątkowy, ul. Jaracza 95/97

7 LISTOPADA – Gdańsk 

14 LISTOPADA – Wrocław, Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „ARKA”, 
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „ARKA”, ul. Stalowowolska 24

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej www.med.org.pl  

Zapraszamy!

Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa 
tylko dzięki darowiznom. Środki potrzebne są m.in. na:

• Szkolenia, które oferujemy nauczycielom, katechetom, pracownikom wśród dzieci. Ktoś zainwestował w nas, teraz my chcemy 
inwestować w kolejne pokolenia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

• Obozy, każdego roku spora kwota potrzebna jest na dofi nansowanie pobytu dzieciom z rodzin, które zmagają się z problemami 
fi nansowymi, z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych, a także dzieciom z domów dziecka.

• Biuro, utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, telefon, księgowość, naprawy sprzętu komputerowego, ksero.
• Wynagrodzenia dla pracowników etatowych, bez których działalność Stowarzyszenia w takim zakresie jak obecnie nie byłaby 

możliwa.
 Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, możesz go wpłacić na potrzeby ogólne lub wybrać, któryś z ww. projektów. 

Decydując się na projekt „wynagrodzenia” możesz wybrać konkretnego pracownika wpisując jego inicjały. Może to być wpłata 
jednorazowa lub regularna. Każdy, nawet najmniejszy dar jest dla nas cenny! 

 Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć: Darowizna na cele statutowe oraz wpisać nazwę projektu (jeśli wybrałeś). 


