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Zamiast wstępu
Chłopiec trzymał się bli-
sko swego ojca. Szli razem 
brzegiem jeziora. Teren był 
nierówny, gdzieniegdzie le-
żały zwalone konary. Oj-
ciec omijał je z łatwością, 
ale dla pięciolatka było to 
prawdziwym wyzwaniem. 
W pewnym momencie oj-
ciec zauważył, że dziecko 
coś szepce. Jego usta poru-
szały się, ale nie było sły-
chać słów… Były skiero-
wane do kogoś innego. Tata 
uświadomił sobie, że jego 
synek robi to, co on zazwy-
czaj czynił w chwilach, gdy 
napotykał na przeszkody. 
Ziarno zostało więc zasia-
ne…  

Z tej historii płynie nauka 
i zachęta. Mamy siać, nie cze-
kając aż nasze dzieci podro-
sną. Wykorzystywać każdy 
moment, aby wskazywać 
nawet tym najmniejszym na 
Tego, który wszystko może. 

Mamy siać z ufnością, że On 
da wzrost. Mamy siać nie 
tylko podczas specjalnych 
spotkań, ale o każdej porze. 
Często w drodze. Nie tylko 
słowami.  

To właśnie nasza służba. 
Rozsiewamy ziarna Bożego 
Słowa w sercach dzieci – 
tych młodszych i starszych. 
Zachęcamy, uczymy, wypo-
sażamy i pomagamy innym 
w rozsiewaniu tego, co przy-
nosi życie, decyduje o wiecz-
ności, zmienia i daje nadzie-
ję. Dlatego właśnie służba 
dzieciom, nastolatkom, ale 
także rodzicom i zborom.

Jako MED mamy więcej niż 
pięć lat. Nasza organizacja 
to już dojrzały trzydziesto-
latek. W tej Jubileuszowej 
„Poczcie” znajdziesz kil-
ka wspomnień i świadectw 
tego, jak Pan prowadził nas 
przez minione lata. Chcemy 

świętować, dziękować i wiel-
bić Boga za to, że aż dotąd, 
nieprzerwanie i wiernie, 
ciągle jest blisko… Obecny. 
Czytając nasze relacje dzię-
kuj za to, że Eben-Haezer 
– „Aż dotąd pomagał nam 
Pan” (1 Sm 7:12).  

Ciągle jednak również jeste-
śmy jak ten mały chłopiec. 
Czasami w naszej służbie 
napotykamy na przeszkody 
i wyzwania. Dlatego chcemy 
się trzymać blisko Ojca, dla 
którego nie ma nic niemoż-
liwego. Naszą służbę budu-
jemy na modlitwie. Pytamy 

Pana, dokąd się udawać, bo 
On wytyczył już kierunek. 
Przed nami kolejny odcinek 
drogi, wyzwania, radość 
i ekscytacja: co odsłoni się za 
kolejnym zakrętem? Idziemy 
z ufnością. 

Ciebie zaś chcemy zachęcić 
do modlitwy o nas, o siły, 
mądrość i odwagę. Ciebie też 
wzywamy: Włącz się! Roz-
siewaj ziarna życia w ser-
cach dzieci i młodzieży! 

Wiesław Łyżbicki

Jak to się wszystko  
zaczęło? 
Będąc w Czechosłowacji, jechałem 
samochodem i w pewnym momen-
cie w oddali zobaczyłem pasmo 
górskie. Zapytałem mojego gospo-
darza: „Co to za góry?”. Odpowiedź 
brzmiała: „To jest Polska”. 
W tym momencie Bóg przemówił do 
mnie i włożył do mojego serca troskę 
o polskie dzieci. […] Po powrocie do 
domu znalazłem adres pastora w War-
szawie i napisałem do niego, prosząc 
o spotkanie. 

W ten sposób w 1968 roku znalazłem 
się po raz pierwszy w Polsce. Wkrót-
ce przyjechałem po raz drugi i w cią-
gu dwóch tygodni przemawiałem na 
16 spotkaniach dla dorosłych bądź dla 
dzieci. Wiele osób wyrażało pragnie-

nie, by zostać przeszkolonymi do pracy 
z dziećmi. 

[...] Po pewnym czasie stałem się zna-
ny w Polsce jako Wujek Sam (do dzi-
siaj otrzymuję listy adresowane: „Uncle 
Sam”). Podczas mojej pierwszej wizyty 
zauważyłem, ku mojemu zdziwieniu, 
że niemal w każdym polskim mieście 
był sklep z napisem „SAM”, a w czasie 
kolejnej wizyty odkryłem coś jeszcze 
bardziej niezwykłego: „SUPER SAM”! 
I tak mógłbym długo opowiadać o róż-
nych przygodach, ponieważ odtąd wra-
całem do Polski prawie co roku.

W 1986 roku zorganizowałem pierw-
szy trzymiesięczny instytut szkolenio-
wy CEF (Child Evangelism Fellowship) 

w południowej Polsce. […] Nie mogli-
śmy zebrać dużej grupy na trzy miesią-
ce, więc podzieliliśmy materiał na trzy 
lata i spotykaliśmy się w czasie letnich 
wakacji i ferii zimowych. W 1989 roku 
66 osób ukończyło szkolenie. Po kolej-
nych trzech latach następna 44-osobo-
wa grupa studentów ukończyła kurs. 

Czułem, że następnym krokiem po-
winno być założenie w Polsce organi-
zacji zajmującej się ewangelizowaniem 
dzieci. Dowiedziałem się, że powsta-
je właśnie Chrześcijańska Fundacja 
„Życie i Misja”, a więc poprosiłem jej 
założyciela o możliwość dołączenia 

Sam Doherty szkoli w Dzięgielowie
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do fundacji pracowników 
wśród dzieci. W taki sposób 

powstała Misja Ewangeli-
zacyjna wśród Dzieci z 11 

pracownikami na pełnym 
etacie.  Odwiedzałem MED 
wielokrotnie, przemawiając 
na konferencjach i naucza-
jąc na szkoleniach. W 1992 
roku nauczałem na szkoleniu 
już wspólnie z pracownika-
mi MED. Była to dla mnie 
szczególna radość widzieć 
tych, których przeszkoliłem, 
jak sami teraz szkolą innych. 

[...] Służyłem w Polsce pra-
wie 30 lat, odbywając blisko 
50 podróży do tego kraju, 
spędziłem w nim ponad dwa 
lata, ciesząc się z każdego 
pobytu, pomimo trudności 

związanych ze służbą w ko-
munistycznym kraju. Szcze-
gólnie byłem pod wraże-
niem jakości życia młodych 
chrześcijan – tak bardzo 
otwartych na moje nauczanie 
i gorliwych, by służyć Panu. 
Byłem „Wujkiem Samem” 
dla setek z nich. Nauczanie 
i pomaganie im były naj-
większym przywilejem i ra-
dością mojego życia.

(Tłumaczenie i opracowanie  
na podstawie książki  

Sama Doherty’ego  
A Life Worth Living,  

za zgodą autora,  
Danuta Pustówka)

To były czasy!

Trzydzieści lat to szmat czasu.  
A jednak patrząc wstecz, z nie-
dowierzaniem zadajemy sobie 
pytanie: „Kiedy to przeleciało?”.

Rozpoczynając służbę w misji zdecydowana więk-
szość z nas nie miała jeszcze trzydziestu lat, a teraz?... 
Zbliżamy się do wieku emerytalnego – nie do wiary! 

Rozpoczęliśmy pełnoeta-
tową pracę w Misji Ewan-
gelizacyjnej wśród Dzieci 
(która była wówczas jednym 
z działów nowo powstałej 
Chrześcijańskiej Fundacji 
„Życie i Misja”) dokładnie 

1 września 1990 roku

– jedenaścioro pełnych en-
tuzjazmu „zapaleńców dla 
Pana”, dziesięcioro człon-
ków tzw. rady MED-u i wiele 
innych osób chętnych do po-
mocy oraz wspierania służby 
w swoim wolnym czasie. 

Takie były początki, dziś po 
trzech dekadach nadal jest 
nas jedenaścioro! Jednak to 
nie te same osoby, chociaż 

cztery ze „starej” ekipy na-
dal pracują, a dwie kolejne 
są z MED-em od ponad 25 
lat. Nie sposób byłoby opi-
sać tych lat i przeżyć, zresz-
tą wiele spraw i wydarzeń 
uległo już zapomnieniu. 
Nie zmienił się jednak cel 
i adresat naszej służby, czyli 
„ewangelizacja” oraz „dzie-
ci”. Zmieniły się na pew-
no formy pracy, zwłaszcza 
w ostatnim czasie. 

Kiedy zaczynaliśmy, ze 
sprzętów „zaawansowanych 
technologicznie” mieliśmy 
tylko maszynę do pisania 
i telefon stacjonarny. Potem 
pierwsza kserokopiarka, 
komputer, łącze interne-
towe… Ostatnie miesiące 

pokazały, że ewangelizacja 
i nauczanie dzieci mogą od-
bywać się również w prze-
strzeni wirtualnej, a my po-

trafimy robić prezentacje 
multimedialne czy kręcić 
filmy.  Żeby dotrzeć do więk-
szej ilości dzieci, na początku 
naszej służby wsiadaliśmy 
do wysłużonego fundacyj-
nego busa i wyjeżdżaliśmy 
na tzw. objazdówki, np. 

Opole, Kalisz, Krotoszyn… 
Albo parę osób „maluchem” 
udawało się w Bieszczady. 
Chciałoby się powiedzieć: 
„To były czasy!”.

Przełomem były też pierw-
sze obozy dla dzieci, potem 
właściwie pionierski obóz 
dla dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną, obozy 
dla nastolatków – i tak przez 
ponad 25 lat! Dzieci w tym 
czasie zdążyły dorosnąć 
i stać się naszymi pomocni-
kami, a nawet współpracow-
nikami. 

Jedną z form docierania do 
dzieci z ewangelią były od 
samego początku korespon-
dencyjne kursy biblijne dla 
dzieci i młodzieży. W najlep-
szym okresie uczestniczyło 

Wujek Sam i Terry w otoczeniu studentów

Pierwsza jedenastka - brakuje liderki, która pewnie robiła to zdjęcie
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w nich może nawet 700 osób. Spotyka-
jąc niespodziewanie po latach trzydzie-
stoparoletniego mężczyznę z drugiego 
końca kraju, który jako dziecko brał 
udział w takim kursie to naprawdę nie-
zwykłe wydarzenie. 

Innym działem naszej pracy były 
(i są) szkolenia dla nauczycieli szkółek 
oraz katechetów. W ten sposób praca 
z dziećmi może być lepiej i efektywniej 
wykonywana, a jej zasięg rozszerzany. 
Ci, którzy jako nastolatki szkolili się 
w MED-zie, obecnie są liderami pracy 
wśród dzieci w swoich zborach. 

Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do 
ilu osób „małych” i „dużych” dotar-
liśmy z ewangelią, nauczaniem czy 
dzieląc się własnymi doświadczeniami 
lub po prostu słowami zachęty, ale na 
pewno jest to spory zastęp ludzi. Cza-

sem zdarza się, że ktoś napisze, innym 
razem spotykamy kogoś, kto mówi: 
„Pamięta mnie Pani? Przychodziłem na 
zajęcia klubu biblijnego” albo: „Jeździ-
łem na wasze obozy, a teraz posyłam na 
nie moje dzieci…”. 

Również poprzez materiały drukowane 
pomagamy nauczycielom w ich pracy. 
Nasze wydawnictwa to ponad dwadzie-
ścia tytułów wydanych serii lekcji bi-
blijnych i historii misyjnych, oraz trzy 
profesjonalnie nagrane płyty z pieśnia-
mi dla dzieci.

I tak można by jeszcze długo przypo-
minać sobie różne spotkania, wydarze-
nia, podróże – niezliczone błogosła-
wieństwa wiernego Boga – i powtórzyć 
słowa: „Aż dotąd pomagał nam Pan”… 
Dziękujemy Mu za to z całego serca!

Danuta Pustówka

Wolontariuszka Magda na pierwszym obozie jako 
dziecko i jako wychowawca na obozie językowym

Spotkanie dla dzieci w namiocie podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie

Obóz dla rosyjskojęzycznych dzieci  
pochodzenia żydowskiego

Stoisko z literaturą MED w Dzięgielowie
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KALENDARIUM MED  
1990–2000

Minęło 30 lat odkąd powstał MED, więc pomyśleliśmy, że dobrze 
byłoby chociaż w skrócie przypomnieć sobie i innym najważniejsze 

dla nas wydarzenia tego okresu. 

Żeby nie było tego za dużo, podzieliliśmy kalendarium na dekady.  
Zapraszamy zatem do podróży przez pierwsze dziesięciolecie, a później przez kolejne.

1990

 Â 1 września – rozpoczęcie służby 
Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci 
(MED) w ramach nowo zarejestrowanej 
Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Mi-
sja” w Ustroniu; MED ma 11 etatowych 
pracowników!

 Â powstawanie kolejnych klubów 
biblijnych dla dzieci, prowadzonych 
głównie w domach prywatnych oraz 
w klubach osiedlowych, szkołach czy 
domach dziecka; ta służba rozpoczęła 
się w wielu miejscach jeszcze zanim 
powstał MED (po tym, jak pierwszy 
raz usłyszeliśmy o klubach na szkole-
niu w 1986 roku!)

 Â „Najlepszy prezent dla ciebie” to 
tytuł świątecznego programu, z którym 
zespół MED udawał się do szkół, do-

mów kultury, kin i kościołów w Polsce. 
W 16 spotkaniach udział wzięło ponad 
5 tysięcy dzieci. To cud, że mogliśmy 
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu w Je-
zusie Chrystusie w miejscach publicz-
nych!

 Â rozpoczęcie przez zespół szkole-
niowy regularnych szkoleń, przygo-
towujących wolontariuszy do prowa-
dzenia klubów biblijnych oraz szkółek 
niedzielnych; na zaproszenie różnych 
zborów i społeczności zespół podróżuje 
po Polsce środkami transportu publicz-
nego, co jest dość utrudnione, gdy trze-
ba ze sobą zabierać pomoce wizualne 
i literaturę

1991

 Â w ewangelizacjach, za które MED 
jest odpowiedzialny w czasie Tygodnia 
Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, 
uczestniczy blisko 700 dzieci; zajęcia 
odbywają się w trzech grupach wie-
kowych, zaś czwartą tworzą dzieci ze 

Związku Radzieckiego, które dzięki 
tłumaczom również korzystają z gło-
szonego Słowa

 Â przed Świętami Bożego Narodze-
nia MED otrzymuje prezent – samo-
chód Škoda Favorit, który jest ogrom-
nym udogodnieniem w służbie, przede 
wszystkim dla zespołu szkoleniowego

 Â „Tik-Tok-Tak” – pierwsze (i jedyne) 
wydanie chrześcijańskiej kolorowej ga-
zetki dla dzieci

 Â „Zobaczyć i być” – wydanie pierw-
szego korespondencyjnego kursu biblij-
nego (10 lekcji) dla dzieci, przetłuma-
czonego z języka angielskiego

 Â „Zwycięstwo, które daje życie” to 
hasło wielkanocnych spotkań ewange-
lizacyjnych dla dzieci, prowadzonych 
w szkołach, kościołach, domach dziec-
ka, internacie szkolnym, w teatrze, am-
fiteatrze m.in. w Wołczynie, Kaliszu, 
Opolu, Wrocławiu, Kluczborku...

 Â w kursie szkoleniowym dla pra-
cowników wśród dzieci w Wiśle bie-
rze udział 170 osób; szkolenie odby-
wa się w czterech grupach i trwa trzy 
tygodnie, a wykładowcy przyjechali 
ze Szkocji, Anglii, USA oraz Irlandii; 
niektóre wykłady prowadzili także pra-
cownicy MED

Korespondencja przychodząca do biura MED

Dzieci otrzymują gazetkę „TIK TOK TAK”



7
Jesień 2020                                                                                                                                                                             Jubileuszowa Poczta z MeD-u       

1992

 Â ukończone zostaje tłumaczenie 42 
lekcji korespondencyjnego kursu biblij-
nego Klub Skrzynki Pocztowej 

 Â pierwsze spotkanie dla dzieci z oka-
zji Dnia Dziecka w ustrońskim amfite-
atrze 

 Â pierwszy Regionalny Zjazd Klubów 
Biblijnych dla dzieci w Ustroniu

 Â I Ogólnopolska Międzywyzna-
niowa Konferencja dla Pracowników 
wśród Dzieci w Ustroniu

 Âdwutygodniowe szkolenie dla pra-
cowników wśród dzieci, w którym 
uczestniczy 140 osób, kosztuje… 
500.000 zł (!) na osobę; osobne szkole-
nie ma grupa 25 pomocników

 Â „Znaki drogowe” to tytuł programu 
ewangelizacji dla dzieci, jakie prowa-
dzimy w czasie Tygodnia Ewangeliza-
cyjnego w Dzięgielowie; każdego dnia 
pracujemy z ok. 500 dziećmi i setką 
wolontariuszy

 Â w marcowym liście modlitewnym 
MED czytamy „...otwierane są nowe 

kluby biblijne... słyszymy o liczbie 60, 
ale pewnie jest ich już więcej... To cu-
downe, że ten »wirus« jest tak zaraź-
liwy!”

Kursy korespondencyjne - Klub Skrzynki Pocztowej

Zjazd Klubów Biblijnych w ustrońskim  amfiteatrze

1993

 Â II Ogólnopolska Międzywyznaniowa Konferencja dla 
Pracowników wśród Dzieci; szkoła i internat w Między-
świeciu okazały się bardzo dobrym miejscem na konferen-
cje, szkolenia i obozy; korzystaliśmy później z tego miejsca 
przez kolejnych 10 lat! 

 Â przyjmujemy zaproszenie z Czech, by służyć dzieciom 
(ewangelizacje) i dorosłym (szkolenia)

 Â kolejne spotkanie w ustrońskim amfiteatrze z okazji 
Dnia Dziecka, połączone ze zjazdem klubów biblijnych; 
przyjechały dzieci m.in. z Krakowa, Syryni, Jastrzębia, Biel-
ska-Białej, Cieszyna, Skoczowa, Wisły i Lesznej

 Â w czasie letnich wakacji w szkoleniu dla pracowników 
wśród dzieci w Międzyświeciu wzięło udział ponad 100 osób

1994

 Â pierwszy numer dwumiesięcznika dla dzieci „TĘCZA”,  
który ukazywał się przez następnych sześć lat; pierwsze dwa 
numery ilustrowane były ręcznie!

 Â Gdańsk – ewangelizacja dla ok. 1000 dzieci – MED przy-
gotowuje duszpasterzy
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 Â pierwszy obóz MED dla dzieci, 
głównie dla uczestników kursów ko-
respondencyjnych; do Międzyświecia 
przyjechały dzieci m.in. z Wrocławia, 
Wejherowa, Zamościa, Cieszyna...

 Â „Poczta z MED-u” – tak po raz 
pierwszy zostały nazwane kwartalne 
listy modlitewne MED

 Â lato było bardzo gorące; termome-
try wskazywały +35 stopni Celsjusza 
w cieniu!

 Â pierwsza regionalna konferencja 
dla pracowników wśród dzieci w regio-
nie łódzkim (do 2015 roku odbyło się 
XIX takich konferencji)

1995

 Â pierwsze szkolenia intensywne 
(SI) dla pracowników wśród dzieci 
w różnych miejscach naszego kraju, 
organizowane po to, aby mogły z nich 
skorzystać osoby pracujące zawo-
dowo, które nie mogą przyjechać na 

dwutygodniowe szkolenie LSB 

 Â pierwsze szkolenie prowadzone 
przez nas w Bieszczadach – Wola Pio-
trowa

 Â w piątą rocznicę istnienia, jesienią 

przeprowadzamy się do nowego bu-
dynku Fundacji „Życie i Misja”, gdzie 
mamy także swoje biura

 Â druk II części (10 lekcji) kursu bi-
blijnego Klub Skrzynki Pocztowej

1996

 Â wydanie pierwszego cyklu lekcji bi-
blijnych Osiedlowe ZOO – owoc współ-
pracy MED i Misji Pokoleń (w roku 
2005 wydanie poprawiono, uzupełnio-
no i wydano pod nowym tytułem Niech 
mówią zwierzęta) 

 Â rozpoczęcie działalności chrześci-
jańskiej świetlicy dla dzieci „Wyspa 
Radości” w Ustroniu, która działała 
przez 9 lat!

 Â nasze biuro w tym roku opuściło ty-
siące listów zarówno do dzieci, jak i do 
dorosłych; w korespondencyjnych kur-
sach biblijnych uczestniczyło 700 dzie-
ci i młodzieży z przeszło 100 miejsco-
wości w Polsce, a także z Litwy, Czech 
i Niemiec 

1997

 Â Samuel Doherty, założyciel MED, 
nasz nauczyciel i doradca po 30 latach 
regularnych przyjazdów do Polski, 
w tym roku był u nas po raz ostatni, 

by nauczać 

na ogólnopolskiej konferencji w Mię-
dzyświeciu oraz na szkoleniach; hasło 
konferencji brzmiało „Do dzieła, pora 
żniw!”; jego służba „siania” w Polsce 
była owocna

 Â otwarcie pierwszej chrześcijańskiej 
świetlicy dla dzieci w Krakowie, pro-
wadzonej przez MED

1998

 Â dr David Clemens (USA) 
pierwszy raz prowadzi wykłady 
biblijne na ogólnopolskiej konfe-
rencji w Międzyświeciu, co za-

początkowało jego wieloletnią służbę w różnych miejscach 
i zborach w naszym kraju

 Â po raz pierwszy na nasz obóz przyjechała grupa dzieci 
z Mińska (Białoruś)

Dwutygodnik dla dzieci „Tęcza”

Zajęcia w klubie „Wyspa Radości”

dr Dave Clemens



9
Jesień 2020                                                                                                                                                                             Jubileuszowa Poczta z MeD-u       

 Â powstaje logo MED-u, które „towa-
rzyszy” nam do dzisiaj

 Â wydanie 40. numeru listu modli-
tewnego „Poczta z MED-u”; pierwszy, 
ręcznie pisany i ilustrowany ukazał się 
we wrześniu 1990

 Â pierwszy wydany w całości przez 
MED program Wyspa Skarbów, zawie-
rający cykl lekcji biblijnych dla dzieci 
(drugie, poprawione wydanie ukazało 
się w 2011 roku)

 Â wydanie drukiem pierwszego opo-
wiadania misyjnego dla dzieci Brat 
Andrzej (przetłumaczonego z języka 
angielskiego)

 Â do grona uczestników kursów ko-
respondencyjnych dołączyło 300 no-
wych osób (dzieci, nastolatki, dorośli, 
a wśród nich więźniowie)

 Â podczas Wiejskich Ewangeliza-
cji Dzieci głosiliśmy Dobrą Nowinę 

w 6 wioskach w północnej części Polski 
(w każdej przez 4 dni!); przejeżdżając 
ponad 1100 km dotarliśmy do ok. 180 

dzieci i młodzieży, każdy uczestnik 
otrzymał Nowy Testament

Bóg miał plan
Wyrastałam w domu, w którym rodzice służyli Bogu. Od dzieciństwa 
Boże Słowo było dla mnie skarbem. Mamusia pracowała wśród dzieci 
w kościele. Ja jej zawsze towarzyszyłam – wycinałam obrazki, malowa-
łam pomoce. Tak długo, jak nie musiałam stanąć z przodu, żeby coś po-
wiedzieć, wszystko było w porządku. 
Bóg miał jednak inny plan. On chciał 
mojej pełnej dostępności i 30 lat temu 
w niesamowity sposób powołał mnie do 
pracy z dziećmi na pełny etat. I tak roz-
poczęłam wspaniałą wędrówkę w Jego 
służbie. 

Osiem lat w ciągłych podróżach po Pol-
sce, szkoląc nauczycieli wśród dzieci. 
Tak, to był Boży cud. To była Jego praca 

poprzez moje słabości. Tego wszystkie-
go, co było we mnie słabe używał Bóg. 
Miłość do Pana Jezusa i pragnienie, by 
być w centrum Jego woli wystarczyły. 

Po ośmiu latach – kto by pomyślał?! – 
Jego służba była kontynuowana w Afry-
ce, gdzie obecnie mieszkam. Dziękuję 
Bogu za wszystko, czego mnie nauczył 
na polskim gruncie. Dziękuję Mu za 

cudownych przywódców, którzy mnie 
zachęcali i wspierali. Dziękuję Bogu za 
kochanego wujka Samuela, który wy-
słał mnie na trzymiesięczne szkolenie 
do instytutu pracy z dziećmi. Rzucona 

1999

 Â wydrukowano 45 tysięcy egzem-
plarzy kursu biblijnego – III część Klu-
bu Skrzynki Pocztowej (25 lekcji) 

 Â pierwszy obóz dla nastolatków (13–
17 lat); do Iławy przyjechały nastolatki 
z Polski (17) i Białorusi (30)

 Â docieramy z Dobrą Nowiną do czte-
rech wiosek na północy Polski, ponad 
100 dzieci usłyszało Ewangelię; dwa 
lata wcześniej Wiejskie Ewangelizacje 
Dzieci były „tylko” wizją (ale Bożą wi-
zją!); oczywiście już wcześniej, nawet 

przed powstaniem MED, pamiętaliśmy 
o tym, że dzieci mieszkające na pol-
skich wsiach też potrzebują usłyszeć 
Ewangelię i jeździliśmy do nich na 
południe Polski, m.in. w Pieniny czy 
w Bieszczady... 

2000

Od pierwszego listu modlitewnego pisanego ręcznie do drukowanej „Poczty z MED-u”

Gosia i klub biblijny w Ustroniu
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Pogoda na zamówienie
Wracając wspomnieniami do początków mojej służby 
w MED, chciałabym podzielić się świadectwem Boże-
go cudu – jednego spośród wielu, jakich doświadczy-
łam… 
Otóż był to ostatni dzień Wakacyjnego Klubu Biblijnego 
w Ozorkowie, latem 1992 roku. Żegnając się z dziećmi po 
dopołudniowym spotkaniu, zaprosiliśmy je na ognisko po 
południu. Nic w tym nie byłoby niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że od rana padał deszcz. Przypomnieliśmy dzieciom, że 
dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej, zachęciliśmy je 
do modlitwy o to, aby deszcz ustał. Pamiętam, że dzieci gło-
śno dziękowały Bogu za miniony tydzień spotkań, a także 
modliły się o słońce, abyśmy mogli się spotkać przy ognisku. 

Po spotkaniu dzieci rozeszły się do domów, a my obserwo-
waliśmy pogodę. Około 16.30 deszcz ciągle padał. Jednak 
kwadrans później przejaśniło się i zza chmur wyjrzało słoń-
ce. Zauważyliśmy też, że w tym momencie dzieci z różnych 
stron miasta biegły w naszą stronę, aby uczestniczyć w zapo-
wiedzianym ognisku, a nad budynkiem kościelnym pojawiły 
się dwie piękne, kolorowe tęcze. 

W czasie ogniska opowiadaliśmy dzieciom o Bogu i Jego 
mocy, śpiewaliśmy i powtórzyliśmy wszystkie nauczone 
wcześniej wersety oraz modliliśmy się, oddając Bogu chwa-
łę. Na zakończenie oczywiście były upieczone nad ogni-
skiem kiełbaski. A kiedy pożegnaliśmy się z dziećmi i roz-
chodziliśmy się zadowoleni do domów, słońce skryło się za 
chmury, a Pan Bóg ponownie spuścił deszcz na ziemię.

Monika Stępień

Papier, farby  
i flamastry
Pamiętam to jak dziś... 

Był 1990 rok, akurat skończyłam na-
ukę w liceum plastycznym i właściwie 
miały być to moje ostatnie wakacje, po 
których miałam zaczynać „prawdziwe 
życie”. Zanim jednak zdążyłam pomy-
śleć o tym, jak to będzie, pod koniec 
Letniej Szkoły Bibijnej w Dzięgielowie 
zostałam zapytana, czy nie chciałabym 
dołączyć do grona pracowników po-
wstającego wtedy MED-u. Czy bym nie 
chciała??? No jasne, że tak! I tak zaczę-
ła się moja pierwsza praca, która była 
jednocześnie wielką przygodą i służbą. 

Moją główną odpowiedzialnością było 
tworzenie pomocy wizualnych. Do dys-
pozycji miałam papier, flamastry i no-

życzki. Nie było wówczas mowy o pro-
gramie komputerowym do tworzenia 
ilustracji. I tak powstawały pomoce do 
nauczania wersetów, ilustracje do ga-
zetek, piosenek, a czasami do lekcji bi-
blijnych. Niektóre z nich do dziś służą 
w prowadzeniu zajęć:). Większość po-
mocy oczywiście była przeznaczona na 
potrzeby biura i pracowników, ale zda-
rzyło mi się też zrobić projekty do pio-
senek (np. „Nowina dobra” czy „Dzię-
kuję Ci Ojcze”), które potem zostały 
wydrukowane i dostępne dla szerszego 
grona pracowników wśród dzieci. Nie-
samowite uczucie, kiedy wspomina się 
to wszystko... Oczywiście „po drodze” 
pojawiły się komputery i w jakiejś mie-
rze stały się również częścią mojej pra-

cy, ale myślę, że to właśnie papier, fla-
mastry i nożyczki (no może jeszcze klej 
i przede wszystkim przezroczysta folia 
samoprzylepna, dzięki której te pomoce 
przetrwały tyle lat) były narzędziami, 
które były mi najbliższe. Jestem ogrom-
nie Bogu wdzięczna za ten czas, i za to, 
że przez ponad 10 lat mogłam być czę-
ścią tego wspaniałego dzieła, jakim jest 
służba MED.

Beata Janaszak (Cieślar)

na głęboką wodę, wszystko co miałam, 
to był Pan Jezus, który mnie uczył, 
wspomagał, doświadczał, testował. 
Teraz od 22 lat z mężem pozwalamy 
Bogu, by używał nas w poszerzaniu 
Jego Królestwa w Południowej Afryce. 

O, jak dziękuję Bogu za każde do-
świadczenie, każde szkolenie, każdą 
osobę z MED-u, każdego lidera i za  
Ducha Świętego, który mnie aż tu do 
Afryki zaprowadził. Błogosławię Wam 
wszystkim, którzy kontynuujecie pracę 

w Bożym Królestwie aż do dzisiaj – 30 
wspaniałych lat. Niech Boża wola się 
spełni, by wszyscy ludzie byli zbawie-
ni. 

Z modlitwami o was,
Gosia Snyman (Cieślar)

Spotkanie przy ognisku bez deszczu

Jedno z dzieł naszej plastyczki
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2002

 Â „Chrystus w was, nadzieja chwały” 
to hasło kolejnej ogólnopolskiej konfe-
rencji, na której po raz pierwszy wykła-
dy z listu do Kolosan prowadzi Chris 
Williams (Indie); uczestnicy musieli 
wspólnie, na stojąco czytać na głos tek-
sty biblijne, ciekawe czy ktoś to jeszcze 
pamięta?!

 Â pierwsze szkolenie dla pracowni-
ków szkółek niedzielnych w kościele 
w Mińsku (Białoruś) prowadzone przez 
pracowników MED

 Â pierwszy obóz wspinaczkowy dla 
nastolatków; na Kobylej Skale w Wiśle 
wspinało się 32 uczestników z Polski 
i Białorusi

2003 – rok wielu zmian

 Â rozpoczynamy działalność jako 
samodzielna organizacja pod nową 
nazwą: Chrześcijańskie Stowarzysze-

nie „Miłość Edukacja Dojrzałość”; nie 
zmienił się ogólny charakter naszej 
służby ani główne pole misyjne – Pol-
ska

 Â przeprowadzamy się do nowego 
biura (w którym jesteśmy do dnia dzi-
siejszego), wyremontowanego przy 
ogromnej pomocy wolontariuszy

 Â opuszczamy Międzyświeć – od let-
nich wakacji obozy i szkolenie odbywa-
ją się w Wiśle

 Â wiosną ukazuje się 50. numer 
„Poczty z MED-u”

 Â nasz program Wyspa Skarbów zo-
staje przetłumaczony na język rosyjski

 Â wydajemy Idąc na cały świat – pro-
gram zawierający cykl lekcji dla dzieci 
na temat misji i misjonarzy

 Â w ciągu tego roku wysłaliśmy 2 ty-
siące lekcji korespondencyjnego kursu 
biblijnego

KALENDARIUM  
2001–2010

2001

 Â X ogólnopolska konferencja w Międzyświeciu, na której 
po raz pierwszy usługuje dr Bob Evans (USA); razem „wę-
drujemy” przez księgę Jozuego

 Â wydanie drukiem Nikt nie jest za mały, by poznawać Bi-
blię – pierwszy cykl lekcji biblijnych dla dzieci przedszkol-
nych napisany przez pracownika MED (drugie poprawione 
wydanie ukazało się w roku 2017)

 Â ukazuje się Boża zbroja – pierwszy program dla nasto-
latków oraz cykl lekcji biblijnych dla dzieci pod tym samym 
tytułem

 Â współorganizujemy Europejską Konferencję dla misjo-
narzy BCM Intl, która odbyła się w Ustroniu (po raz pierwszy 
w Polsce!); dzięki niej poznajemy jeszcze lepiej pracę misyj-
ną w wielu krajach i zawieramy przyjaźnie (oraz współpracę) 
z niejednym uczestnikiem (podobne konferencje współorga-
nizowaliśmy jeszcze w latach 2007 i 2011)

dr Bob Evans wykładowcą podczas konferencji

Pastor Chris Williams

Biuro w nowej siedzibie
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2004

 Â po raz pierwszy orga-
nizujemy obóz SOMO dla 
dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, a potem już 
co roku...

 Â Bóg odpowiedział na 
naszą potrzebę i modlitwy, 
pobudził wiele serc i pozwo-
lił zgromadzić środki, by 
wymienić wysłużoną „favo-

ritkę” na nową Škodę Fabię, 
która służy nam do dzisiaj

 Â wysłaliśmy list do każ-
dego uczestnika kursu biblij-
nego, który przerwał ten kurs 
w latach 1997–2003 (prawie 
500 osób!); ponad 90 odpo-
wiedziało i zdecydowało się 
kontynuować kurs 

2005

 Â mamy już 15 lat!

 Â wydajemy cykl lekcji bi-
blijnych Niech mówią zwie-
rzęta, który jest nową wersją 
(poprawioną, poszerzoną, 
wzbogaconą) wyczerpane-
go już nakładu Osiedlowego 
Zoo 

 Â po raz pierwszy 9-osobo-
wa grupa uczestników klu-
bu biblijnego w Ozorkowie 
wzięła udział w obozie OMO 
w Wiśle Czarnem, dzięki fi-
nansowemu wsparciu innych

 Â powstaje nowa szata 
graficzna naszej strony in-

ternetowej www.med.org.pl 

 Â po raz drugi ogólno-
polska konferencja odbywa 
się w Cieszynie; to już XV 
konferencja; tym razem wy-
kłady biblijne na temat „Jak 
żyć z Bogiem w świecie bez 
Boga?” prowadził dr Harry 

Morgan z USA (rok wcze-
śniej w tym samym miej-
scu usługiwał pastor David 
Jones [USA] zachęcając do 
naśladowania Pana Jezusa 
w ewangelizacji)

2006

 Â ukazuje się „Kanapka 
dla nastolatka” – cotygo-
dniowe krótkie rozważa-

nia biblijne opracowywane 
przez MED, a przesyłane 
drogą elektroniczną przez 

zespół Slowo.pl; niektórzy 
odbiorcy zamawiają nasze 
korespondencyjne kursy bi-
blijne

 Â otwarta zostaje nowa 
świetlica dla dzieci, tym ra-
zem w Studzionce

 Â wydajemy drugi (i nieste-
ty jak na razie ostatni) cykl 
lekcji dla nastolatków Cztery 
żywioły

 Â w tym roku z konferencją 
przenieśliśmy się na kilka 
ostatnich lat do Wisły i kolej-

ny raz gościliśmy dr. Davida 
Clemensa; to były głębokie 
i praktyczne wykłady – Da-
vid próbował przedstawić 
czasy, gdy jako chrześcijanie 
staniemy przed Bogiem – ja-
kie usłyszymy pytania? Jak 
na nie odpowiemy?; od tego 
roku wykłady i seminaria są 
nagrywane przez DeoRecor-
dings i tam można się w nie 
zaopatrzyć (nadal dostępne 
na: media.szukajacboga.pl)

Obóz dla dzieci szczególnych

Lekcja biblijna podczas obozu

Obóz wspinaczkowy

2007

 Â pierwszy WIEC dla na-
stolatków, czyli obóz Wspi-
nacz i English Camp w Wiśle

 Â nasze biuro służy nam już 
piąty rok!; oprócz kilku osób 
pracujących tu na co dzień, 
jest w nim biblioteczka ksią-
żek i materiałów do pracy 

z dziećmi, lekcje korespon-
dencyjnych kursów biblij-
nych, magazyn wydawnictw 
i wszelkiego rodzaju rzeczy 
(nie)potrzebnych, (nie)przy-
datnych do pracy z dziećmi 
np. na obozach czy innych 
spotkaniach dla dzieci; to 
szczególne miejsce, w któ-

rym regularnie spotykają się 
pracownicy, które odwiedza-
ją też wolontariusze

 Â na ogólnopolską konfe-
rencję wraca Chris Willimas 
(Indie), tym razem do Wisły
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2008

 Â JOMO to pierwszy (i jedyny do tej pory) obóz językowy 
dla dzieci (z udziałem grupy native speakers z USA) w Wiśle 
Czarnem

 Â po raz pierwszy prowadzimy szkolenie dla nauczycieli 
szkółek niedzielnych na Łotwie

 Â Poznanie Boga – nowo wydany podręcznik wraz z karta-
mi pracy do systematycznego nauczania dzieci

 Â we wrześniu obchodziliśmy osiemnastkę  

 Â kolejna konferencja ogólnopolska i nowy wykładowca 
Wolfgang Binder (z Wyckliffe Austria)

2009

 Â Mały urwis to tytuł kolejnego przetłumaczonego i wyda-
nego przez nas opowiadania misyjnego

Moje ścieżki z MED-em

A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym 
ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.  
Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.    

(2 Tm 2:2–3; UBG)

Kiedy patrzę na siostry i braci z MED-u, widzę właśnie tych 
wiernych Bogu ludzi, którzy od lat wkładają mnóstwo wy-
siłku i trudu w to, aby docierać z ewangelią do najmłodszych 
oraz przygotowywać innych do tego dzieła. Ich wytrwałość 
w służbie jest ciągle dla mnie inspiracją, zachętą, a często 
i napomnieniem, aby iść ciągle do przodu w poznaniu i pracy 
dla Pana Jezusa Chrystusa.

W 1998 roku wzięłam udział w Letniej Szkole Biblijnej 
MED w Międzyświeciu, gdzie zaczęłam się uczyć, jak pra-
cować z dziećmi, w jaki sposób głosić im ewangelię. Dwa 
lata później, będąc wychowawcą na obozie MED-u, pozna-
łam swojego męża. Kiedy przyszły na świat nasze dzieci, 
pozostała ciągle służba w szkółkach niedzielnych i w klubie 
dla dzieci z miasta.

W 2013 roku wróciłam znów na obóz jako wychowawca, 
a nasze córki jako uczestniczki. Przez kilka lat z radością za-
woziliśmy je do Wisły Jawornika wiedząc, że mają wspania-
łą opiekę, świetnie zorganizowany czas i właściwy pokarm 
duchowy. Dzieci urosły i choć uczestniczą teraz w obozach 
zaprzyjaźnionej misji, ścieżki nasze i MED-u ciągle się prze-
platają. 

Chcę wyrazić swoją wdzięczność i oddać Bogu chwałę sło-
wami z 1 listu do Tymoteusza 1:17 (UBG): A Królowi wie-
ków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu 
Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Iwona Koczy

Grupa cioci Iwonki

 Â ogólnopolska konferencja tym razem po raz pierwszy 
współorganizowana z Biblijnym Stowarzyszeniem Misyj-
nym i poszerzona o seminaria misyjne; wykłady z listu Jaku-
ba prowadzi Ibrahim Mohamed

2010

 Â prowadzimy pierwsze szkolenie w polskim kościele 
w Dublinie (Irlandia) – ogromne przeżycie i niezwykły przy-
wilej dla nas

 Â dziękujemy Bogu za 20 lat służby, ale na urodzinowy tort 
czekamy do XX Ogólnopolskiej Międzywyznaniowej Kon-
ferencji w lutym 2011

 Â nasza stara strona internetowa zmieniła wygląd (dzisiaj 
wiemy, że przez minione 10 lat znowu się postarzała. Czy da 
się coś z tym zrobić?!...)
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Kiedy rozpoczynaliśmy pracę misyjną w 1990 roku, skoncentro-
waliśmy się na bezpośredniej pracy z dziećmi. Powstawały wte-
dy w różnych miejscach kluby biblijne, np. w Ustroniu, Cieszy-
nie, Ozorkowie, Skoczowie, Jastrzębiu, Krakowie, Lesznej i innych 
miejscach. 

Nie pamiętam, ile było dokładnie tych 
klubów, ale wiem, że kilkakrotnie zor-
ganizowaliśmy dla nich nawet Zjazd 
Klubów w ustrońskim amfiteatrze.
Potem przyszedł czas, gdy w centrum 
naszej służby znajdowały się szkole-

nia, a liczba klubów spadła do kilku. 
W roku 2015 Stowarzyszenie MED zo-
stało poproszone o przygotowanie pro-
gramu dla dzieci w wieku 7–11 lat na 
dużą imprezę ewangelizacyjną. W tych 
spotkaniach uczestniczyła też grupa 

dzieci z klubu biblijnego. Pewnego dnia 
spontanicznie podzieliły się one swo-
imi spostrzeżeniami na temat tego, co 
daje im taki klub biblijny. Wzbudziło to 
ogromne zainteresowanie i wśród dzie-
ci, i wśród wolontariuszy. W związku 
z potrzebą, jaką zobaczyliśmy, chcieli-
śmy od razu zorganizować kolejne klu-
by biblijne dla dzieci. 

Udało się to jednak dopiero jesienią 
2019 roku. To był ten właściwy czas. 
Dołączyli chętni wolontariusze, ruszy-
ły spotkania przygotowawcze i udało 
się poprowadzić kilka klubów, na zaję-
cia których przychodziło w sumie ok. 
40 dzieci, i w których pomagało 11 wo-
lontariuszy. Otwarły się też nowe domy, 
gdzie dzieci mogły się spotykać. Nasza 
wdzięczność Bogu za to, że pozwolił 
nam na nowo w taki sposób docierać do 
dzieci, jest ogromna. 

Bardzo byśmy się cieszyli, gdybyś 
mógł dołączyć do tej służby, pomagając 
w już otwartych klubach lub organizu-
jąc taki klub u siebie (możemy ci w tym 
pomóc). Korzyści z takiej służby są 
ogromne i dla dzieci, i dla ich rodzin. 
Jednym słowem, zachęcamy do współ-
pracy!

Joanna Pilch-Lewicka

Podróże MED

Błogosławione będzie twoje  
wejście i wyjście

(5 M 28:6)

Wszystkie podróże MED-owskim samochodem na szkole-
nia i konferencje takie właśnie były – błogosławiony wyjazd 
i powrót. 

Wiele lat temu wraz z Asią jechałyśmy do Gdańska na szko-
lenie LSB. Wszystko szło świetnie – przy dobrej pogodzie 
wcześnie rano wyjechałyśmy z Ustronia, aby późnym popo-
łudniem nauczać w Gdańsku (a osób na szkoleniu niemało 
– z kilku okolicznych zborów). Służbowa Skoda odmówiła 
posłuszeństwa na wielkim rondzie w centrum Łodzi. Silnik 
ani drgnął. Ruch olbrzymi i my – dwie bezradne kobiety, 
które o samochodzie wiedzą tylko tyle gdzie gaz, hamulec, 
światła itp., a już to, co pod maską to zupełna enigma. W tej 

samej chwili pan jadący za nami (a raczej stojący, bo zatamo-
wałyśmy ruch), zaoferował pomoc. Sprawnie zaholował nas 
do warsztatu, gdzie niezwykle uprzejmi mechanicy obiecali 
natychmiast zająć się autem. Nie zdążyłyśmy po raz kolejny 
podziękować naszemu wybawcy, bo nagle zniknął! A wspa-
niali mechanicy dotrzymali słowa – po niedługim czasie 
auto było sprawne i dotarłyśmy do Gdańska późnym wie-
czorem w przekonaniu, że Dobry Bóg zesłał nam swojego 
anioła, aby nas prowadzić i dziękując, że auto zepsuło się 
w centrum wielkiego miasta, a nie w szczerym polu. 

Tego dnia LSB nie odbyło się, ale nadrobiliśmy wszystko 
w weekend. Całe szkolenie było przepiękne, pełne uwielbie-
nia dla Boga, radości i prawdziwej społeczności. Zaprawdę 
błogosławione było nasze wejście i wyjście. 

Agata Steinberg

Kluby biblijne

Zjazd klubów biblijnych
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KALENDARIUM  
2011–2020

2011

 Â XX Ogólnopolska Międzywyznaniowa Konferencja dla 
Pracowników wśród Dzieci – po raz pierwszy główny mów-
ca z Polski, ale gościmy też przyjaciół z Niemiec, Szkocji/
USA, Irlandii Płn., no i jemy urodzinowy tort 

 Â pierwszy nasz obóz dla dzieci na północy Polski – 
POMO, a potem kolejne aż do 2016 roku

 Â LSB po raz pierwszy poza Śląskiem Cieszyńskim – 
w Zelowie

 Â po raz pierwszy „Poczta z MED-u” ukazuje się w peł-
nym kolorze

2012

 Â powstała nowa płyta Śpiewamy słowami Biblii, na której 
tekst każdej z 29 piosenek jest oparty na wersecie lub frag-
mencie biblijnym

 Â Am-En Camp, pierwszy obóz językowy dla nastolatków

 Â spełniły się marzenia, aby nasze biuro mogło być lepiej 
wykorzystane, by mogły odbywać się tam różne spotkania, 

szkolenia, warsztaty... W tym celu zostało odpowiednio wy-
posażone i służy do dzisiaj

 Â dzięki porozumieniu zawartemu między Aliansem 
Ewangelicznym RP oraz MEN, ukończenie Letniej Szkoły 
Biblijnej MED daje kwalifikacje zawodowe do nauczania re-
ligii (dotyczy to osób z kościołów, w imieniu których takie 
porozumienie zostało zawarte) 

2013

 Â XXII i ostatnia Ogólnopolska Konferencja; dr Homer 
Heater uczył z Księgi Jeremiasza – to był jego pierwszy po-
byt w Polsce, który zaowocował jego powrotami do usługi-
wania w innej części Polski (Polkowice); w tym i kolejnych 
latach nacisk kładziemy na konferencje regionalne – to my 
jedziemy do innych 

 Â aż pięć Konferencji Regionalnych odbyło się w tym roku 
(Żory, Łódź, Gdańsk, Świdwin i Ostróda)

 Â na naszej stronie internetowej www.med.org.pl pojawiają 
się pierwsze artykuły dla rodziców

 Â w tym roku rozpoczęliśmy korzystanie z naszego Face-
booka i ciągle się uczymy, jak go lepiej wykorzystać 

2014

 Â Krótkie Ogólnodostępne Sobotnie Szkolenia, czyli 
KOSS, to nasza nowa oferta szkoleń dla nauczycieli i/lub ro-

dziców, prowadzone w formie warsztatów, wykładów, dys-
kusji panelowych

Mamy już 20 lat!

Szkolenie w naszym biurze
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 Â ukazuje się płyta Mali 
o Wielkim śpiewają – pierw-
sza nagrana z udziałem 
dzieci 

 Â nowa oferta szkoleniowa 
– Szkolenia Modułowe (SM) 
służące poszerzeniu kompe-
tencji, dostarczeniu nowych 
narzędzi do pracy z dziećmi 
oraz wzmocnieniu motywa-
cji do służby

 Â po kilkuletniej przerwie 
znowu jedziemy do Mińska 
(Białoruś), aby poprowadzić 
kolejne szkolenie dla nauczy-
cieli szkółek

 Â od tego roku „Poczta 
z MED-u” ukazuje się tyl-
ko dwa razy w roku: wiosna 
i zima

 Â otwieramy swój kanał na 

You Tube, na którym przez 
kilka kolejnych lat od czasu 
do czasu pojawiają się krót-
kie filmiki, a od kwietnia 
2020 pojawia się ich coraz 
więcej – ciekawe dlaczego?

 Â przybywa zaproszeń – 
w tym roku wielkanocne 
rekolekcje dla dzieci i nasto-
latków prowadziliśmy aż w 8 
różnych miejscowościach

2017

 Â ukazuje się pierwsza książka w wersji inter-
netowej Mali ludzie – Wielki Bóg, która zawiera 
40 scenariuszy zajęć dla dzieci przedszkolnych

2018

 Â 25 lat obozowej służby MED; od 1994 roku 
odbyło się 88 obozów/turnusów dla ponad dwóch 
tysięcy dzieci i nastolatków przy współpracy 
z rzeszą wolontariuszy

 Â po raz pierwszy usługuje nam ktoś z Rosji; 
pierwsze w Polsce szkolenie prowadzone przez 
Olgę Zaitsevę, misjonarkę BCM Intl.

2015

 Â po 16-letniej przerwie 
wracamy do Dzięgielowa, 
aby prowadzić ewangeli-
zacje dla dzieci szkolnych 
w czasie Tygodnia Ewange-
lizacyjnego – to nowe, wiel-
kie wyzwanie i ogromny 

przywilej dla nas; około 150 
dzieci przychodziło każdego 
dnia, a pomagało nam ponad 
30 wolontariuszy pełnych 
zapału, wśród nich bardzo 
młodzi pomocnicy 

 Â święto radości i wdzięcz-
ności – 25 lat służby MED 
obchodziliśmy uroczyście 
w Dzięgielowie wraz z licz-
nym gronem naszych przy-
jaciół

 Â regionalna konferencja 
MED po raz pierwszy we 
Wrocławiu

2016

KOSS w biurze MED Powrót pod namiot do Dzięgielowa

Kadra jednego z pierwszych obozów
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 Â prowadzimy 17. i ostatni niestety obóz wspinaczkowy 
dla nastolatków

 Â wydajemy pierwszy śpiewnik z nutami do płyty Mali 
o Wielkim śpiewają

2019

 Â w Żorach wraz z grupą wolontariuszy z Polski i USA 
prowadzimy po raz pierwszy półkolonie dla dzieci z języ-
kiem angielskim

 Â trzech nowych pracowników dołącza do pracy w MED!

 Â „Gramy z Mistrzem” to hasło obozów dla dzieci oraz 
tytuł kolejnej płyty – tym razem nagranej w czasie obozu 
muzycznego dla dzieci

 Â pierwszy obóz sportowy dla dzieci

 Â pierwszy obóz muzyczny dla dzieci

2020 – 30 lat minęło...

 Â pierwsze historie, opowiadania, lekcje biblijne dla dzie-
ci nagrane i opublikowane na naszym kanale You Tube, do 
czego zostaliśmy „przymuszeni” przez „panującego wirusa”

 Â pierwsze spotkania skautowe i kluby biblijne dla dzieci 
prowadzone on-line

 Â pierwsze szkolenie on-line dla pracowników wśród 
dzieci

 Â po raz pierwszy od 26 lat odwołaliśmy wszystkie obozy 

Prawie aktualne zdjęcie pracowników – brakuje Natalii
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Inny rok 2020

Rok 2020 rozpoczął się jak zwykle intensywnie… Ostatnie przygotowania do wielkanocnych reko-
lekcji z dziećmi, kolejne spotkania w klubach biblijnych i skautowych, usługi w zborach w Oświę-
cimiu i Cieszynie, półzimowisko w Lesznej, program dla dzieci w Wiśle, już w lutym zapełnione 
miejsca na prawie wszystkich z siedmiu planowanych letnich obozów, budujący czas poniedział-
kowych społeczności ze współpracownikami w biurze MED-u…

A potem nagle zmiana… W marcu 
wszyscy przeszliśmy na pracę zdalną. 
Wszyscy musieliśmy się nauczyć wie-
lu nowych rzeczy. Życie przeniosło się 
jakby do Internetu. Postanowiliśmy 
z Bożą pomocą nie poddawać się. 

Spotkania pracowników MED-u, 
z wolontariuszami, w klubach biblij-
nych i skautowych odbywały się na 
platformie internetowej. Udało się rów-
nież przeprowadzić jedno szkolenie on
-line. Jednak przede wszystkim zaczę-
liśmy nagrywać teledyski, opowiadania 
i lekcje biblijne dla dzieci – tak jak 
potrafiliśmy w warunkach domowych 
i bez żadnego doświadczenia w tej 
dziedzinie. Z wdzięcznością myślimy 
o wszystkich dzieciach i dorosłych, 
którzy włączyli się w nagrywanie, a po-
tem o wolontariuszach, którzy tworzyli 
obrazki, animacje i montowali materiał 
w całość. Bez nich wszystkich niewiele 
byśmy zrobili!

Równocześnie pracowaliśmy nad ma-
teriałami drukowanymi. Wznowiliśmy 
wydanie podręcznika Od poznania 
Boga do posłuszeństwa, gdyż jego na-
kład się wyczerpał. Wydaliśmy także 
nowy program do prowadzenia zajęć 
z dziećmi Odważna królowa z cyklem 
lekcji na podstawie biblijnej Księgi 
Estery. Ponadto na naszej stronie in-
ternetowej udostępniliśmy pakiet sce-
nariuszy do codziennych rodzinnych 
społeczności z dziećmi.

Wiosną z wielką przykrością odwo-
łaliśmy letnie obozy dla dzieci. Alter-
natywą okazały się spotkania ewan-
gelizacyjne dla dzieci on-line nagrane 
w pięciu odcinkach w ramach Tygodnia 
Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. 
Dzięki inicjatywie i ogromnemu za-
angażowaniu wolontariuszy z obozu 
SOMO, dla dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym również powstał program 
zawierający piosenki, lekcje biblijne, 
naukę wersetu czy pracę plastyczną.  

Jedyne bezpośrednie spotkania dla 
dzieci w czasie letnich wakacji odbyły 
się w Orzeszu, za co bardzo jesteśmy 
wdzięczni Bogu. Jeżeli chodzi o spo-
tkania z dorosłymi, pomimo ograni-
czeń przeprowadziliśmy w czerwcu 
kurs wychowawcy wypoczynku dla 
dwudziestu jeden uczestników oraz 
szkolenie Letnia Szkoła Biblijna.
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Pomagam bo lubię

Pomaganie w klubie biblijnym 
było dla mnie wspaniałym  
doświadczeniem. 

Nie miałam wcześniej oka-
zji pracować regularnie z tą 
samą grupą dzieci i to oka-
zało się zupełnie nowym 
rodzajem wyzwania, dlatego 
dużą pomocą były dla mnie 
spotkania przygotowawcze. 
Omawialiśmy na nich temat 
najbliższego klubu, dzielili-
śmy się zadaniami, modli-
liśmy się o siebie nawzajem 
i o dzieci, ale również pozna-
waliśmy lepiej techniki pro-
wadzenia spotkań z dziećmi 
i świetnie się przy tym bawi-

liśmy. Dało mi to możliwość 
współpracy i rozmów z gru-
pą wspaniałych, mądrych 
i oddanych Bogu ludzi, od 
których wiele się nauczyłam. 

W pracy z dziećmi nie za-
wsze było łatwo, ale wszel-
kie trudności były całko-
wicie wyrównywane przez 
sytuacje, które pokazywały, 
że Boże Słowo dociera do 
serduszek dzieci i działa 
w nich. Jedną z takich sy-
tuacji, która najbardziej za-

padła mi w pamięć, była ta, 
kiedy na jednym ze spotkań 
najmłodsza i zazwyczaj bar-
dzo cicha dziewczynka, bez 
niczyjej pomocy czy podpo-
wiedzi odpowiedziała na py-
tanie dotyczące opowiadanej 
tego dnia lekcji biblijnej. Po-
kazało to, że nie tylko słu-
chała i zapamiętała, ale rów-
nież zrozumiała coś, co dla 
tak małego dziecka mogło 
być abstrakcją: „Co to zna-
czy, że Jezus jest w naszym 
życiu fundamentem?”. 

Jestem wdzięczna Bogu za 
to, że pozwolił mi służyć 
i opowiadać o Nim właśnie 
tej grupie dzieci, za doświad-
czenie, które zdobyłam i za to, 
jak wiele mogłam się dzięki 
temu nauczyć. W przyszłości 
na pewno znów chętnie za-
angażuję się w kluby biblijne 
i z całego serca zachęcam 
do tego wszystkich, którzy 
czują, że Bóg zaprasza ich 
do tego rodzaju służby Jemu 
i dzieciom.

Karolina Fromm

Idź i wołaj

Wstań! Idź! Wołaj! Posyłam ciebie! Wstań! Idź! 
Wołaj! Nieś ewangelię! – to fragment hymnu 
na podstawie słów z księgi Jonasza, nagrane-
go z okazji Tygodnia Ewangelizacyjnego, który 
w całości odbył się w tym roku on-line.

Zwykle przez 9 dni podczas 
popołudniowych spotkań go-
ściliśmy ok. 200–250 dzieci. 
A jak miało być tym razem? 
Czy damy radę przygotować 
program do kamery w tak 
krótkim czasie? Czy będzie 
ciekawy i czy w natłoku wie-
lu różnych informacji znajdą 
się ci, którzy będą nim zain-
teresowani?

Zachęcona przez Słowo 
z Psalmu „pomoc moja jest od 
Pana”, podjęłam się wspólnie 

ze współpracowniczką Asią 
i wolontariuszami przygoto-
wania 5 odcinków spotkań 
ewangelizacyjnych dla dzie-
ci w wieku 7–11 lat. 

Nagranie lekcji biblijnych, 
piosenek z zespołem i z poka-
zywaniem, nauka wersetów, 
gimnastyka, prace plastycz-
ne, łamigłówki, spotkania 
z dziećmi na żywo przez 
platformę ZOOM, przygoto-
wanie ok. 40 wolontariuszy 
i koordynacja wszystkich za-

dań były wyzwaniem ponad 
moje siły. Jednak Bóg nie 
ma upodobania w naszej sile, 
zdolnościach ani doświad-
czeniu… Bóg ma upodoba-
nie w nas, kiedy Mu ufamy 
i polegamy na Jego sile, Jego 
zdolnościach, Jego doświad-
czeniu…

Jak zawsze, kiedy Pan Bóg 
nas powołuje do jakiegoś 
zadania, pojawiają się prze-
szkody, ale możemy również 
odbierać niezwykłe Boże 
błogosławieństwo i zaopa-
trzenie. Takie trudne sytu-
acje związane ze zdrowiem 
pojawiały się w mojej ro-
dzinie, szczególnie podczas 
nagrań lekcji biblijnych. 
Jestem wdzięczna Bogu za 
wszystkich, którzy szcze-

gólnie w tym czasie modlili 
się o nas. Pan Bóg przepro-
wadził nas przez ten czas 
i wzmocnił.

Wzruszam się, kiedy myślę, 
ilu ludzi Bóg wcześniej przy-
gotował i postawił na naszej 
drodze właśnie w tym trud-
nym czasie. Z wieloma z nich 
współpracujemy już od kilku 
lat, na przykład z zespołem 
Daniel Band oraz z Pawłem 
Chmielem, który od paru 
lat prowadził warsztaty mu-
zyczne, a w tym roku nagrali 
razem cztery piosenki wyko-
rzystane w programie.

Kolejna osoba to Karolina, 
która poza wieloma zdolno-
ściami technicznymi i orga-
nizacyjnymi poprowadziła 

Z całego serca pragniemy i modlimy się 
o to, by móc w kolejnych miesiącach, 
jak dotąd, bezpośrednio usługiwać 
dzieciom oraz rodzicom i nauczycie-

lom. Zastanawiamy się, jak zorganizo-
wać zajęcia w klubach biblijnych i skau-
towych oraz co z przyszłorocznymi 
letnimi obozami. Z nadzieją patrzymy 

w przyszłość, pamiętając, że „aż dotąd 
pomagał nam Pan”, i wierząc, że On 
może i chce poprowadzić nas dalej.

Elżbieta Płosa
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przed kamerą prace plastycz-
ne. Justyna i Wiktoria nagra-
ły ruchy do piosenek, tak by 
dzieci oglądając mogły nie 
tylko śpiewać razem z nami, 
ale też pokazywać. Zosia, 
Weronika, Rafał, Wiesiek, 
Iwona, Piotr, Iza, Natalia, 
dzieci z planu filmowego, 
liderzy i pomocnicy na spo-
tkaniach ZOOM… Nie je-
stem w stanie wymienić tutaj 
wszystkich, ale wszyscy byli 
Bożą odpowiedzią na nasze 
i Wasze modlitwy. Modlimy 
się dalej również o dzieci, 
które usłyszały przesłanie 
ewangelii, by Duch Święty 
wzbudził w nich wiarę ku 

zbawieniu. Jest nadal możli-
wość obejrzenia tego progra-
mu i udostępniania go swo-
im znajomym pod linkiem: 
https://www.youtube.com/
watch?v=30bZS8-uYLU …

Jeszcze kilka miesięcy 
temu nie miałam pojęcia, 
że to w ogóle możliwe, dziś 
z wdzięcznością patrzę 
wstecz i widzę Bożą wiel-
ką łaskę oraz pomoc. Patrzę 
też z nadzieją przed siebie, 
bo wiem, że Ten, który dał 
obietnicę, nie zawiedzie!

Ela Fryda

Boże dzieło 
wspierane przez 
Bożych ludzi!
Dostałam dziś zaproszenie 
na dziękczynne spotkanie 
z okazji 30-lecia MED-u. 
Niestety nie będę mogła 
w nim uczestniczyć. Jestem 
osobą niepełnosprawną. 
Pod koniec lat 90. byłam 
na Waszej Konferencji dla 
Pracowników wśród Dzieci. 
Zawsze lubiłam dzieci, te-
raz zobaczyłam, jak można 
im opowiedzieć o Panu Je-
zusie i to było niesamowite! 
W roku 2000 pokazały się 
pierwsze symptomy choro-
by, w 2005 musiałam przejść 
na rentę, w 2010 zaczęły 
się problemy z chodzeniem, 
a w 2015 – wózek... Wpła-
cam na MED, ale nigdy nie 
myślałam, że takie wsparcie 

pieniężne może być nazwa-
ne służbą wśród dzieci, bo 
to tylko pieniądze i to nie 
jakieś wielkie sumy! Po pro-
stu czułam, że mogę i po-
winnam dać te pieniądze na 
ten cel. Wiem, że to ważne, 
aby poznać Jezusa wcześnie, 
w dzieciństwie jeszcze. Ja 
bez Boga nie dałabym rady 
przetrwać z tą chorobą... On 
jest cały czas ze mną i jest 
naprawdę dobry! I troszczy 
się o moje finanse, dlate-
go wciąż mogę wspierać... 
Chwała Mu za to! Życzę dal-
szych, owocnych lat i niech 
Bóg stale błogosławi Waszą 
pracę. Pozdrawiam! 

Grażyna

Bóg jest dobry i dla nas! On troszczy się o nasze 
finanse, dlatego od 30 lat wciąż możemy służyć!  
Chwała Mu za to! Tak najkrócej moglibyśmy 
podsumować temat finansów MED. Pozwól nam 
jednak powiedzieć coś więcej...

Na samym początku, prawie 
wszystkie środki finansowe 

na wynagrodzenia dla eta-
towych (11!) pracowników 

MED oraz na wszystkie 
koszty związane ze służbą 
pochodziły od wierzących 
braci i sióstr spoza Polski. 
Wtedy, pod względem finan-
sowym był to dla nas najła-
twiejszy okres. Trwał jednak 
krótko. Niedługo po tym jak 
powstał MED, koszty życia 
w Polsce bardzo wzrosły 
(starsi z nas zapewne pa-
miętają te zmiany) i przy-
chodzące środki już nie były 
wystarczające. Musieliśmy 
szybko zmierzyć się z nową 
rzeczywistością i szukać 
brakującego wsparcia w Pol-
sce. Właściwie takie było od 
początku założenie – każ-
dy pracownik MED będzie 
musiał co roku mieć o 10% 
większe wsparcie z Polski, 
a jednocześnie mniejsze 
z zagranicy. Oznaczało to, 
że po 10 latach finansowe 
wsparcie powinno w 100% 
pochodzić z Polski. Czy tak 
się stało? Nie, ale z każdym 
rokiem wsparcie zagranicz-
ne malało. A my nie mieli-
śmy żadnego doświadcze-
nia i musieliśmy się uczyć 
(zresztą stale to robimy), jak 
szukać wsparcia, jak mówić 
o potrzebach, czyli jak mó-
wić o pieniądzach. Przyzna-
jemy, że ta część naszej służ-
by była i jest najtrudniejsza. 
Przede wszystkim modlili-
śmy się i ufaliśmy Bogu, że 
On wie… On pomoże... On 
poprowadzi... On poruszy 

serca... On zaopatrzy! I On 
odpowiadał!

Nieraz przypominaliśmy 
sobie słowa, które wypo-
wiedział misjonarz Hudson 
Tylor: Bożemu dziełu wyko-
nywanemu w Boży sposób, 
nigdy nie zabraknie Bożego 
zaopatrzenia!

Zmieniała się sytuacja 
i postawa wśród chrześcijan 
w naszym kraju – na lepsze. 
Służba misyjna (także krajo-
wa) spotykała się z większym 
zrozumieniem i ofiarnością 
ludzi wierzących w Polsce. 
Powstawały kolejne organi-
zacje misyjne, coraz częściej 
Polacy wyjeżdżali na misje 
zagraniczne, coraz więcej 
kościołów i społeczności 
angażowało się w służbę 
misyjną w Polsce i poza jej 
granicami. Wierzący w Pol-
sce mieli coraz więcej moż-
liwości, aby angażować się 
i wspierać Boże dzieło, aby 
wspierać także finansowo 
pracę misyjną – zagraniczną 
i krajową. Misjonarze naro-
dowi, osoby służące na pełny 
etat w swoim kraju, tak jak 
pracownicy MED, spotykali 
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się z większym zrozumie-
niem i wsparciem. Niejedna 
osoba zdecydowała się za-
angażować w służbę wśród 
dzieci, dzieląc się środka-
mi, jakie Bóg jej powierzył. 
To sprawiło, że darowizny 
z Polski rosły. Niestety, cza-
sami były jednak niewy-
starczające, nie uzupełniały 
malejących zagranicznych 
ofiar i wtedy musieliśmy ko-
rzystać z oszczędności, jakie 
mieliśmy z czasów „lat tłu-
stych”. To był cud, że mogli-
śmy coś zaoszczędzić. 

Mimo że przechodziliśmy 
i przechodzimy pod wzglę-
dem finansowym różne trud-
ności, chociaż towarzyszyły 
nam troski i obawy o przy-
szłość, pojawiały się kolejne 
znaki zapytania, to nigdy 
nie zalegaliśmy z zapłace-
niem rachunków, podatków 
i z wypłatą wynagrodzeń. 
I to jest niezwykłe, to jest 

dowód Bożej wierności! 
Przygotowując nas do służ-
by (nie tylko pełnoetatowej) 
wśród dzieci, często powta-
rzano i przypominano nam, 
że: Bóg jest WIERNY! On 
ZAOPATRUJE!

„Lwięta cierpią niedostatek i głód, 
lecz tym, którzy szukają Pana, nie 
brak żadnego dobra”   (Psalm 34:11).

Naprawdę doświadczaliśmy 
prawdziwości tych słów 
przez 30 lat! Pan Bóg zaopa-
trywał nas, używając do tego 
wielu, bardzo wielu Braci 

i Sióstr w Chrystusie, star-
szych i młodszych, a nawet 
dzieci (!) – znanych i nie-
znanych nam osób. Jeste-
śmy ogromnie wdzięczni za 

każdą osobę, za każdy hojny 
i ofiarny dar, ten jednorazo-
wy i wielokrotny, sponta-
niczny i zaplanowany. 

Modlimy się i wierzymy, że 
nasz Bóg nadal będzie za-
opatrywał. Wiemy, że On 
może użyć w tym celu także 
Ciebie, jeśli Mu na to pozwo-
lisz.

Pomyśl, w jaki sposób Ty 
możesz pomóc, aby następ-
ne pokolenie dzieci i nasto-
latków mogło pojechać na 
chrześcijański obóz, wziąć 
udział w ewangelizacjach, 
chodzić na zajęcia klubu bi-
blijnego czy inne spotkania, 
na których usłyszą ewange-

lię o zbawieniu w Panu Jezu-
sie Chrystusie, będą pozna-
wać Boga i Jego Słowo?

Pomyśl, w jaki sposób Ty 
możesz pomóc, aby kolej-
ne pokolenie rodziców i na-
uczycieli mogło skorzystać 
ze szkoleń i konferencji, aby 
uczyć się, jak przekazywać 
ewangelię i prawdy biblij-
ne dzieciom, aby pogłębiać 
swoją wiedzę i wzbogacać 
swój warsztat?

Pomyśl, w jaki sposób Ty 
możesz pomóc, aby służba 
MED była kontynuowana 
i rozwijała się przez kolej-
nych 30 lat (i więcej) tak, aby 
dzieci i nastolatki w Polsce 
usłyszały ewangelię i sta-
ły się uczniami Pana Jezusa 
Chrystusa?

Każda MISJA potrzebu-
je przede wszystkim od-
danych i wiernych MO-
DLICIELI, odważnych 
i wiernych MISJONA-
RZY, ofiarnych i wiernych 
DARCZYŃCÓW. 

Misja MED potrzebuje 
CIEBIE – Twoich mo-
dlitw... Twojego czasu... 
Twoich pieniędzy... Czy 
jesteś gotowy/gotowa, by 
podjąć wyzwanie i zrobić 
krok wiary?!

Danuta Abramovich

Klub biblijny w Goleszowie

Spotkanie wielkanocne w Ustroniu



22
Jubileuszowa Poczta z MeD-u                                                                                                                                                                             Jesień 2020

Moje wspomnienia związane  
z MED-em



Więcej zdjęć w galerii na: www.med.org.pl



Chrześcijańskie Stowarzyszenie „MED” jest organizacją o charakterze międzywyznaniowym,  
której głównym celem jest wspieranie nauczycieli i rodziców 

oraz chrześcijańskich kościołów i wspólnot w ewangelizowaniu dzieci i nastolatków 
oraz w prowadzeniu ich do duchowej dojrzałości 

w oparciu o Boże Słowo.

MIłOść – NaSZa MOTyWaCJa

EDUKaCJa – NaSZE DZIałaNIE

DOJRZałOść – NaSZ CEL

Motywowani miłością Pana Jezusa pragniemy przygotować dzieci do życia,  
które przynosi chwałę Bogu.

Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy…  
Nauczcie ich wasze dzieci…

                              (Księga Powtórzonego Prawa 11, 18–19)

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, 
możesz go wpłacić na potrzeby ogólne 
lub na projekt „wynagrodzenia”, wybierając 
konkretnego pracownika i 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 jakiś wybrałeś).

  /CHSMED
 

          /CHSMED

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

Napisz do nas, żeby zaprenumerować „Pocztę z MED-u”.

 Oferta dla dzieci i nastolatków

 ÂSpotkania ewangelizacyjne

 ÂKluby biblijne 

 ÂObozy 

 ÂSzkolenia dla młodych pomocników 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność oraz zatrudniać pracowników wyłącznie dzięki  
ofiarności indywidualnych osób, kościołów, wspólnot.

Szeroki zakres jego działań jest możliwy dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.
Zapraszamy do współpracy!

Oferta dla rodziców i nauczycieli
 ÂSzkolenie – Letnia Szkoła Biblijna MED

 ÂSzkolenia, warsztaty, seminaria poszerzające kompetencje,  
       wzmacniające motywację, dostarczające nowych narzędzi  
       do nauczania

 ÂKonferencje regionalne 

 ÂMateriały edukacyjne drukowane, elektroniczne


