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DROGI 
PRZYJACIELU!

Oto ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego 
nie spostrzegacie? – czytamy w Księdze Izajasza 
43:19. Kiedy pojawia się coś nowego w moim ży-
ciu lub służbie, uzmysławiam sobie, że zanim to 
dostrzegę, Bóg w swoim misternym planie już to 
wcześniej przygotował. Kilka lat temu zaprzyjaźni-
łam się z Agnieszką. Zawarłam tę znajomość na wy-

raźne Boże polecenie. Już wtedy wiedziałam, że to 
będzie szczególna relacja przygotowana przez Boga. 

Przeżyłyśmy razem wiele pięknych chwil w służbie m.in. 
na wyjazdach misyjnych czy obozach. Nie miałam pojęcia, 

że Bóg przygotował dla nas także wspólną służbę w MED-zie. 
Od września Agnieszka dołączyła do naszego zespołu. 

W minionych miesiącach Bóg realizował wiele nowych rzeczy w służbie MED-u. Nowi pracownicy eta-
towi – Agnieszka, Wiesiek i Natalia, nowe profi le obozów dla dzieci – sportowy i muzyczny, materiał na 
nową płytę z piosenkami dla dzieci, nowe formy pracy z dziećmi – półkolonie językowe i chrześcijański 
skau  ng, nowe możliwości, by inwestować w dorosłych, dzięki współpracy z Olgą – misjonarką z Rosji, 
nowe osoby, które dołączają do wspierania naszej służby modlitewnie i fi nansowo… 

Z pewnością przed nami jeszcze wiele zmian i nowości. W tym co nowe, ale także w tym, co już znane 
potrzebujemy Bożego prowadzenia i mądrości. Dziękujemy, że poświęcasz czas, by czytać Pocztę z MED-u. 
Piszemy w niej o nowych pomysłach i przedsięwzięciach, ale także o tym, co z Bożej łaski trwa już przez 
wiele lat. Zapraszam do lektury!

Elżbieta Płosa

GRALIŚMY W JEGO DRUŻYNIE... 
Dzięgielów, Wisła, Żory, Rawa Mazowiecka, Leszna to miejsca, w których między innymi usługiwaliśmy 

dzieciom i nastolatkom minionego lata. Łącznie dotarliśmy do około 484 dzieci i nastolatków. Gdyby nie 
pomoc 152 wolontariuszy, służba w takim zakresie nie byłaby możliwa. Należy wspomnieć także tych, któ-
rzy wiernie wspierali nas swoimi modlitwami, fi nansami lub praktyczną pomocą w przygotowaniach, ko-
piując obozowe materiały, laminując je czy pakując i przewożąc do Wisły. Za te wszystkie osoby jesteśmy 

Bogu niezmiernie wdzięczni! Cieszymy się, że „graliśmy” w jednej drużynie – w drużynie Mistrza, zgodnie 
z hasłem, jakie wybraliśmy na tegoroczne Obozy Młodych Odkrywców.

Z Bożą pomocą zorganizowaliśmy latem w Wiśle Jaworniku pięć obozów (w tym jeden dla nastolatków).
Najwspanialszym ich owocem były dzieci, które odpowiedziały na ewangelię i postanowiły nawiązać oso-
bistą relację z Panem Jezusem – postanowiły zacząć żyć i „grać z Mistrzem”. Chwała Bogu! 

Elżbieta Płosa
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TO NIE BYŁ PRZYPADEK
Spotkał mnie ogromny zaszczyt, aby podzie-

lić się tym, co przeżyłam na Obozie Młodych 
Odkrywców. Jestem Bogu wdzięczna za to, że 
dzięki Jego łasce mogłam być na tym obozie 
i doświadczać razem z innymi Jego mocy, cu-
dów oraz błogosławieństw. Wielkim cudem dla 
mnie było już to, że dostałam maila od pewnej 
siostry z Gorzowa z informacją, że poszukiwani 
są wolontariusze-wychowawcy na obóz. Ona 
wysłała mi go przez przypadek, ale ja wiem, że 
to nie był przypadek, lecz Boże prowadzenie. 

Każdego dnia na obozie Bóg zaskakiwał mnie swoimi błogosławieństwami. Kiedy prowadziłam zajęcia 
plastyczne, przysyłał dzieci pełne różnych pomysłów, które tworzyły wspaniałe rzeczy. Jestem wdzięczna 
Bogu za dwie dziewczynki z mojej grupy, które przyjęły Pana Jezusa do swojego serca, postanowiły z Nim żyć 
i służyć Mu. 

Jedna z nich w swoim krótkim życiu wiele już wy-
cierpiała i nie miała lekko, ponieważ jest adoptowanym 
dzieckiem z lekką wadą wymowy. Ja miałam troszkę 
mniej szczęścia, bo wychowałam się w domu dziec-
ka. Dzięki temu jednak wiedziałam, jak dotrzeć do tej 
dziewczynki. Pracuję również zawodowo z dziećmi i do-
rosłymi z różnymi zaburzeniami, mogłam więc obydwa 
doświadczenia połączyć i pomóc swojej podopiecznej. 
To Bóg połączył nasze ścieżki i pobłogosławił ten czas. 

Druga dziewczynka nawróciła się zachęcona moim 
świadectwem życia z Bogiem, które opowiedziałam na 
obozie. 

Urzekły mnie także wieczorne spotkania kadry, pod-
czas których planowaliśmy następny dzień, omawiali-
śmy problemy i wspólnie modliliśmy się o ich rozwiąza-
nie. Cudowne było to, że mogliśmy modlić się o każde 

dziecko oraz o siebie nawzajem, wspierając się w chwilach słabości.
Jestem wdzięczna Bogu za ten obóz i jego organizatorów. Jest to cudowne dzieło, a ja się cieszę i dziękuję 

Bogu, że mogłam w tym dziele uczestniczyć. 
Edyta Wiczkowska

MODLIMY SIĘ O NICH CAŁY ROK
Obóz językowy Am-En Camp 2019 był dla mnie nie-

samowitym doświadczeniem. Przyjechałam ze Stanów 
po raz czwarty, by pomagać w tym obozie i cieszę się, 
że miałam okazję być częścią tej służby. Poprzez biblij-
ne nauczanie i świadectwa ewangelia każdego dnia była 
prezentowana obozowiczom. Te obozy to także wspa-
niały dowód tego, jak Bóg działa, ponieważ niektórzy 
obozowicze z poprzednich lat są już teraz wychowaw-
cami. 

Również możliwość usłyszenia od młodzieży o tym, 
jak te obozy wpływają na ich życie oraz ich wzrost 
w Chrystusie potwierdzają, że Bóg działa w ich sercach 
poprzez ten obóz. 
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W tym roku obozowicze mieli okazję uczestniczyć w wielu za-
jęciach, w tym językowych, sportowych, muzycznych, artystycz-
nych oraz grach i zabawach. Zawiązały się nowe przyjaźnie, a sta-
re zostały umocnione podczas obozu. 

Modlimy się tu w Stanach o tę młodzież niemal przez cały rok 
zanim przyjedziemy, by im usłużyć i mam nadzieję, że ten obóz był 
dla nich takim samym błogosławieństwem, jak dla nas. Cieszę się, 
że po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni, by być świadkami tego, 
jak Bóg działa w Polsce. On sprawił, że w moim sercu jest wyjąt-
kowe miejsce dla tego pięknego kraju, jego mieszkańców i niesa-
mowitych nastolatków z obozu Am-En Camp.                                          

Lisa Beard

NAGRALIŚMY Z MISTRZEM 
Jeszcze rok temu nie do końca wierzyłam, że będzie to możliwe, a dziś kończy-

my pracę nad wydaniem nowej płyty i oczekujemy, że pojawi się ona w sprzedaży 
pod koniec tego roku.

Patrząc wstecz 
widzę, że Pan Bóg 
p r z y g o t o w y w a ł 
mnie do tego od 
bardzo dawna. Już 
jako mała dziew-
czynka napisałam pierwszą piosenkę-modlitwę. 
Było to podczas wakacji w domu moich dziad-
ków. Przeżywałam tam szczególne chwile, dlate-
go że był to dom modlitwy.

Nie pisałam potem regularnie, ale w ostatnich 
latach odkryłam, że właśnie w chwilach modlitwy 
Pan Bóg napełnia mnie swoimi treściami i w połą-
czeniu z melodią powstają z tego pieśni.

Kiedy sześć lat temu moja współpracowniczka Lidia oznajmiła, 
że modli się o kogoś, kto pisałby chrześcijańskie piosenki dla dzie-
ci, postanowiłam pokazać jej niektóre z moich utworów. Zadziwia 
mnie to, jak Pan Bóg odpowiedział na te modlitwy, bo pieśni, które 
tworzyłam od dawna okazały się odpowiednie, a niektóre z nich 
znajdą się na nowej płycie.

Hasło tegorocznych obozów dla dzieci brzmiało „Gramy z Mi-
strzem” i tak samo postanowiliśmy zatytułować płytę. Możemy 
śmiało powiedzieć, że nagraliśmy ją z Mistrzem!

Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za wszystkich, którzy pra-
cowali nad materiałem do niej, szczególnie za dzieci, które przyje-
chały na obóz muzyczny nie tylko po to, by wypoczywać, ale też 
ciężko pracować. Łącznie po dwudziestu godzinach warsztatów 
i dziewięciu godzinach w studiu, nagraliśmy dziesięć piosenek.

Produkcja płyty to kosztowne przedsięwzięcie. Zgromadziliśmy 
już część środków i modlimy się o brakującą kwotę. Jeśli Pan Bóg 
porusza Twoje serce, módl się, by wszystkie potrzeby fi nansowe 
związane z tym projektem zostały zaspokojone. 

Elżbieta Fryda

yy-
y 

z 



4

ZOSTAWIŁEM TAM 
KAWAŁEK SERCA

Od 29 lipca do 3 sierpnia 2019 uczestniczyłem 
w Wakacyjnym Klubie Biblijnym w Rawie Mazowiec-
kiej. Byłem odpowiedzialny za prowadzenie lekcji bi-
blijnych dla maluszków, ale brałem udział we wszyst-
kich punktach programu takich jak: nauka Słowa 
Bożego na pamięć, historia misyjna, prace plastyczne, 
zabawy, gry i oczywiście śpiew. 

Miałem w grupie nadpobudliwego pięciolatka. 
Ten chłopczyk usłyszał od swojego taty, że jemu na-
wet Bóg nie pomoże zachowywać się grzecznie. Po-
wiedziałem chłopcu, że Pan Jezus nigdy nie zostawi 
tych, którzy Jemu zaufali i zaprosili Go do swojego 
serca. Dzień lub dwa później przedszkolak pochwalił 
się: „A ja zaprosiłem Pana Jezusa do swojego serca”. 
W ostatnim dniu nie tylko grzecznie słuchał podczas 
lekcji, ale przystąpił do konkursu ze znajomości wer-
setu biblijnego na pamięć. Dla mnie były to pierwsze 
owoce Ducha. 

Inny chłopiec – ze starszej grupy – oświadczył, że 
modlił się razem z opiekunką i zaprosił Pana Jezusa 
do swojego życia. Wykazywał się również wielkim 
zaangażowaniem i dojrzałym rozumowaniem. 

Dziewczynki, które w przyszłym roku przekroczą 
limit wiekowy, by uczestniczyć w tych zajęciach po-
wiedziały mi o tym ze smutkiem. Ucieszyła je jednak 
wiadomość, że mogą przyjść i pomóc w prowadzeniu 
zajęć. Inna nastolatka oświadczyła: „Wujku, chciała-
bym przychodzić tu kiedyś jako opiekunka”. 

Jadąc do Rawy, nie byłem pewny, czy powinie-
nem tam być. Dziś wiem, że Bóg otworzył te drzwi 
dla mnie.

Pan Jezus powiedział: Żniwo jest wielkie, ale robot-
ników mało. Proście Pana żniwa, by posłał robotników 
na żniwo swoje... (Łk 10:2). Proszę więc o tych, któ-
rych znam, ale i o Rawę Mazowiecką – miasto, w któ-
rym zostawiłem kawałek serca.

Korneliusz Girdwojn

BOŻE SŁOWO 
WYPOSAŻA DO SŁUŻBY

Podczas dwóch wrześniowych weekendów mieli-
śmy przywilej uczestniczenia najpierw w szkoleniu na 
temat biblijnego poradnictwa, a następnie biblijnych 
metod nauczania dzieci, prowadzonym przez misjo-
narkę Olgę Zaitsevę z Rosji. 

Podczas wykładów słuchaliśmy między innymi 
o tym, że Boże Słowo może przygotować wierzącego 
do bycia dobrym doradcą, a więc by dać dziecku Bożą 
radę, trzeba najpierw poznać Boże serce poprzez stu-
diowanie Jego Słowa.

Mówiliśmy też o tym, jakich metod używał Bóg, 
aby uczyć swoje dzieci. Czerpiąc wzorce z Bożego 
Słowa, my również możemy prowadzić dzieci w na-
śladowaniu Chrystusa, stosując te same metody. 

Cieszymy się, że w szkoleniach oprócz pracow-
ników MED wzięły udział również inne osoby zaan-
gażowane w służbę w swoich zborach. Widzimy, że 
poruszone tematy są bardzo ważne i potrzebne. Co 
możemy zrobić, aby jeszcze więcej osób mogło sko-
rzystać z tego nauczania? Czy Bóg chce nadal używać 
Olgi w naszym kraju? Niektórzy uczestnicy planują 
zaprosić ją do swoich kościołów. My modlimy się, 
aby Pan Bóg realizował swój plan i pokazał nam, jak 
możemy innym pomóc w przyszłości.                                               

Elżbieta Płosa

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
Dzięki Bożej łasce od wielu lat MED prowadzi 

służbę szkoleniową. Jedną z form inwestowania 
w rozwój pracowników wśród dzieci są konferencje. 
Postanowiłam porozmawiać o nich z Lidią – osobą 
koordynującą w naszej misji służbę szkoleniową.

Lidziu, szczególnym wydarzeniem w ciągu roku 
są Konferencje Regionalne MED-u. Jak to się 
stało, że zaangażowałaś się w ich organizację?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę cofnąć się 

do początków naszej służby. Organizowaliśmy wte-
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dy Ogólnopolskie Konferencje, których celem było 
wspieranie nauczycieli szkółek niedzielnych, kateche-
tów, wychowawców oraz rodziców. Co roku w czasie 
ferii zimowych przyjeżdżali oni z różnych części Pol-
ski, reprezentując różne denominacje, by uczestniczyć 
w seminariach tematycznych, słuchać cennych wy-
kładów biblijnych, dzielić się swoimi doświadczeniami 
z pracy wśród dzieci, czy po prostu modlić się o siebie 
nawzajem.

Jednak, po ponad 20 latach zainteresowanie kon-
ferencjami zmalało i wiedzieliśmy, że przyszedł czas 
na zmiany. Wtedy w mojej głowie zrodził się pomysł 
(wierzę, że pochodził od Boga), aby teraz MED wyru-
szył w Polskę i odwiedzał tych, którzy służą dzieciom.

Jaką formę mają obecne konferencje? 
Również odbywają się raz w roku, z tym, że są jed-

nodniowe, za to w trzech różnych regionach Polski 
– stąd nazwa Konferencje Regionalne. Nadal skiero-
wane są do osób służących dzieciom oraz zaintere-
sowanych tą służbą. Tematyka pozostała podobna, 
ponieważ nadal służymy dzieciom, ewangelizując je 
i prowadząc do duchowej dojrzałości. Jesteśmy świa-
domi tego, że sami nie damy rady dotrzeć do około 
dziesięciu milionów dzieci w Polsce, w związku z tym 
z radością poświęcamy czas, aby pomóc każdemu, 
kto pragnie służyć dzieciom. W tym roku będzie to 
już siódma taka konferencja.

Co jest celem konferencji regionalnych?
Jak już wspomniałam, głównym celem jest spo-

tkanie się z chrześcijanami z różnych kościołów 
i wspólnot, aby wzajemnie motywować się do służby 
w oparciu o Słowo Boże, dzielić się doświadczeniami 
z pracy wśród dzieci, a rodziców wspierać w ich roli 
wychowawczej.

Gdzie w tym roku odbywają się konferencje?
Rozpoczynamy w Polkowicach, w zachodniej 

części Polski, następnie przesuwamy się na wschód 
i w stronę centrum, czyli do Kielc, a potem dalej na 

północ, ponieważ ostatnia z tegorocznych konferen-
cji odbędzie się w Olsztynie.

Z jakimi wyzwaniami musisz się mierzyć, 
przygotowując i prowadząc konferencje?
Każde zadanie niesie ze sobą wyzwania, także to. 

Wśród wielu spraw wyzwaniami są na przykład: wy-
bór odpowiednich miejsc na konferencje, szukanie na 
miejscu koordynatorów regionalnych oraz stały kon-
takt z nimi. Kolejne zadania to dobór odpowiedniego 
programu i wykładowców, reklama, przygotowanie 
zaplecza, a w trakcie samej konferencji czuwanie nad 
właściwym jej przebiegiem, kontakt z uczestnikami – 
słuchanie ich, rozmawianie z nimi, kontakty po konfe-
rencji itd. Zadań jest mnóstwo, więc nieraz przycho-
dzi zmęczenie, a czasami i zniechęcenie, gdy coś nie 
idzie tak jak powinno.

Co sprawia, że pomimo trudów ta służba wciąż 
przynosi Ci radość?
Przekonanie, że jest się na właściwym miejscu 

i robi się to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Skąd to 
wiem? Między innymi z wypowiedzi uczestników 
i ponownych zaproszeń na kolejne konferencje. Poza 
tym lubię podróżować, poznawać nowych ludzi, ale 
i spotykać tych „starych”, którzy kiedyś uczestniczy-
li w naszych ogólnopolskich konferencjach – zdarza 
się, że rozpoznajemy się nawet po trzydziestu latach! 
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Jakie są Twoje marzenia odnośnie tych 
konferencji?
Mo  em mojej służby są słowa apostoła Pawła 

zapisane w liście do Kolosan 1:28 (przekład dyna-
miczny): Gdziekolwiek idziemy, mówmy o Chrystusie 
wszystkim, którzy chcą słuchać, ostrzegając i pouczając 
każdego człowieka, jak tylko potrafi my. Staramy się, aby 
każdy człowiek, dzięki zasługom Chrystusa mógł stanąć 
przed Bogiem doskonały.

Dopóki konferencje regionalne będą wypełniały 
to zadanie, niech trwają jak najdłużej i znajdą wie-
lu następców, którzy będą chcieli je organizować na 
Bożą chwałę, a ludziom ku pożytkowi! 

Lidziu, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszej owocnej służby.
Dziękuję również.

Z Lidią Króliczek rozmawiała Elżbieta Płosa

OTWARTE DRZWI
W lipcu zostały zorganizowane w szkole podsta-

wowej w Żorach półkolonie z językiem angielskim. 
Przyjechała na nie grupa wierzących Amerykanów, 
którzy uczyli dzieci języka, bawili się z nimi, ale także 
głosili im Słowo Boże. Swoją serdecznością, uśmie-
chem, entuzjazmem, otwartością i radością z prze-
bywania razem od razu podbili serca uczestników. 
Codziennie czekała na dzieci nowa porcja zabaw 
po angielsku, nauka gry w baseball, ale także nowa, 
opowiedziana w interesujący sposób historia biblijna. 
Uczestnicy pokochali swoich amerykańskich nauczy-
cieli, a zadowoleni rodzice dziękowali za to, że ich 
dzieci mogły uczestniczyć w półkoloniach.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za pracę, jaka została 
wykonana. To było świadectwo Bożej Miłości. Pod-
czas gdy kilka miesięcy temu drzwi do współpracy ze 
szkołą były tylko trochę uchylone, po półkoloniach są 

szeroko otwarte. To, co wcześniej było naszą modli-
twą, teraz stało się rzeczywistością – w szkole odby-
wały się chrześcijańskie spotkania dla dzieci. Chwała 
Bogu!

Aleksandra Pająk i Gabriela Piecha

WYSTARTOWAŁEM! 
Dokładnie 2 września 2019 roku rozpocząłem 

pracę w MED. Dwie główne sprawy, na których się 
koncentruję, to tłumaczenie prezentacji ze strony 
Freebibleimages.org oraz praca skautowa. W te dwie 
dziedziny służby jestem zaangażowany od wielu mie-
sięcy, kiedyś jako wolontariusz, teraz jako pełnoeta-
towy pracownik. 

Freebibleimages.org to strona zawierająca ok. 900 
bezpłatnych prezentacji do nauczania historii biblij-
nych. Cztery lata temu nawiązałem współpracę z jej 
autorami i zacząłem tłumaczyć materiały, udostęp-
niając je na blogu: biblijneobrazy.blogspot.com. Teraz 
pracuję nad tym, by cała strona Freebibleimages.org 
zaistniała po polsku i była pomocą dla nauczycieli 
szkółek niedzielnych, katechetów i rodziców, tak aby 
Boże Słowo we współczesnej formie mogło trafi ać 
do dzieci. 

W marcu 2017 roku wraz z żoną i kilkoma wolon-
tariuszami rozpoczęliśmy w Skoczowie zbiórki chrze-
ścijańskiego harcerstwa, które odbywają się dwa razy 
w miesiącu i mają formę klubów biblijnych, gdzie 
dzieci poznają Słowo Boże i uczą się jego praktyczne-
go zastosowania. Oprócz zbiórek organizujemy także 
wycieczki górskie, biwaki i obozy. Metoda skautowa 
jest dla nas narzędziem do ewangelizacji i nauczania 
dzieci i młodzieży. Skau  ng to przygoda, ale też oka-
zja do tego, by dzieci rozwijały się w czterech róż-
nych aspektach: fi zycznym, psychicznym, duchowym 
i społecznym. 

W październiku 2019 rozpoczęliśmy zbiórki 
w Dzięgielowie. Chcemy zakładać nowe szczepy, 
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szkolić przyszłych liderów i pomagać w początko-
wym okresie działalności szczepów. 

Od początku naszego małżeństwa w służbę zaan-
gażowana jest także moja żona Natalia. To ona robi 
m.in. korektę moich tłumaczeń i pomaga w służbie 
skautowej – prowadzi zbiórki i angażuje się w obozy. 
Dzięki Bożej łasce od października została zatrudnio-
na w MED-zie w niepełnym wymiarze godzin i dołą-
czyła do pracy w biurze stowarzyszenia. 

Wiesław Łyżbicki

KLUBY POSZUKIWACZY 
SKARBÓW
Żyjemy w czasach, kiedy coraz trudniej jest do-

trzeć do dzieci, przebijając się przez to wszystko, co 
ma na nie wpływ i wypełnia ich czas. Poza tym ich 
wolny czas skurczył się niewyobrażalnie. Mają tyle 
zajęć pozalekcyjnych, że trudno ustalić jeszcze ter-
miny spotkań poświęconych rozwijaniu relacji z Bo-
giem. 

Czy takie przeciwności nas zniechęcą? Nie, po-
nieważ wiemy, że dzieci mają wielką wartość dla 
Boga. On każde z nich kocha bez żadnych warunków 
i chce je uratować, ponieważ... Nie jest wolą Ojca na-
szego w niebie, aby zginął jeden z tych najmniejszych 
(por. Mt 18:14). 

Ten werset mówi jednak również o tym, że dzie-
ci mogą zginąć na wieki, jeżeli nie dotrzemy do nich 
z najlepszą nowiną o Jezusie Chrystusie, który ma 
wpływ na ich przyszłość i wieczność.

Wiedząc to wszystko jestem przekonana, że klub 
biblijny to jedna z form pracy z dziećmi, która speł-
nia ważną rolę w przekazywaniu im ewangelii. W tym 
roku nazwaliśmy nasze kluby klubami poszukiwaczy 
skarbów. W małej, bezpiecznej grupie dzieci mogą 
poznawać Boga, budować relacje, wspierać się, mo-
dlić się o siebie nawzajem i wzrastać w wierze. Nie 

sposób wymienić wszystkich korzyści płynących ze 
spotkań klubów biblijnych.

 W tym roku mamy więcej klubów. Są też dodat-
kowe miejsca, gdzie mogłyby one jeszcze powstać, 
jednak brakuje tych, którzy mogliby je prowadzić, 
a więc zapraszamy do współpracy. Mile widziane są 
nawet osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia 
w pracy z dziećmi, ale chciałyby się uczyć i w przy-
szłości zaangażować się w prowadzenie klubu. 

Wszystkich przejętych sprawą docierania do 
dzieci z ewangelią zapraszamy do kontaktu z nami 
poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie lub 
mailowo. 

Joanna Pilch-Lewicka

CHCĘ UFAĆ
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na 

własnym rozumie! – ten werset z Przypowieści Salo-
mona 3:5 przypomina mi pierwszą wizytę w biurze 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Eduka-
cja Dojrzałość”. Uczestniczyłam wtedy w szkoleniu, 
które dotyczyło pracy wśród dzieci w wieku przed-
szkolnym. Od tamtej pory zaczęłam bywać w MED 
częściej, brałam udział w kolejnych różnego rodzaju 
szkoleniach i warsztatach, systematycznie wzbogaca-
jąc swoją wiedzę, wykorzystując nowe pomysły pod-
czas prowadzenia szkółek niedzielnych, w pracy za-
wodowej lub w spontanicznych relacjach z dziećmi. 

Po pewnym czasie zostałam wolontariuszem 
MED. Miałam przywilej uczestniczenia i wspomaga-
nia pracy misyjnej podczas wyjazdów, obozów, jak 
również w biurze. Czas spędzony z dziećmi oraz ludź-
mi, którzy tworzą zespół MED okazał się dla mnie 
bardzo cenny. 

Od września 2019 zrezygnowałam z części eta-
tu w przedszkolu i dołączyłam na pół etatu do pracy 
w MED, pracując w biurze stowarzyszenia. Potrzebu-
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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

NASZA SŁUŻBA JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPARCIU OSÓB TAKICH JAK TY.  
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).
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY DAR! 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
MIŁOŚĆ — nasza motywacja
EDUKACJA — nasze działanie
DOJRZAŁOŚĆ — nasz cel

EWANGELIZUJEMY dzieci i nastolatki podczas obozów, 
  ewangelizacji, spotkań okolicznościowych

NAUCZAMY  dzieci i nastolatki Bożego Słowa podczas klubów  
 biblijnych, wakacyjnych klubów biblijnych, obozów

 WYPOSAŻAMY  pracowników wśród dzieci, katechetów czy
  rodziców, prowadząc szkolenia i konferencje 

  oraz wydając materiały do pracy z dziećmi

  JESTEŚMY NA FACEBOOKU

NAPISZ DO NAS, ŻEBY ZAPRENUMEROWAĆ „POCZTĘ Z MED-U”.

ję modlitw, żebym miała mądrość, siły i dobrze wykonywała swoje obowiązki w obu miejscach. Niezbędne 
dla mojej dalszej pracy misyjnej jest także wsparcie fi nansowe, więc jeśli Bóg poruszy Twoje serce i chciałbyś 
wesprzeć moją służbę, możesz wpłacić (jednorazowo lub regularnie) dowolną kwotę na konto stowarzyszenia: 
PKO BP 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe AL.

Nawiązując ponownie do zacytowanego na wstępie wersetu, chcę ufać Bogu, że poprowadzi mnie i za-
troszczy się o wszelkie potrzeby związane z moim zaangażowaniem się w Jego dzieło.

Agnieszka Legierska

PRZYBIJ PIĄTKĘ NA NOWĄ PŁYTĘ
Jako  że trwają prace 

nad wydaniem naszej 
płyty z dziesięcioma 

całkiem nowymi piosen-
kami chrześcijańskimi 
dla dzieci (oraz dodat-
kowo wersjami instru-
mentalnymi), modlimy 

się i szukamy fi nansów 
na sfi nalizowanie tego 

projektu. Jednym ze 
sposobów wsparcia jest 
przelew online, którego 
można dokonać bezpo-
średnio z naszej strony: 

www.med.org.pl/wspieram



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


