
1

DROGI 
PRZYJACIELU!

Z radością oddajemy w Twoje ręce kolejny list informujący o naszej służbie. W ostatnich miesiącach wiele zmian 
nastąpiło w naszej misji. Na nowo planowaliśmy i organizowaliśmy pracę. Byliśmy zmuszeni zrezygnować z orga-
nizowania tegorocznych letnich obozów dla dzieci i nastolatków. Wróciliśmy za to do prowadzenia szkoleń i cie-

szymy się z zaproszeń, jakie otrzymujemy z różnych stron Polski. Latem przede wszystkim chcemy usłużyć dzieciom 
podczas wakacyjnych klubów biblijnych. Zachęcamy, módl się razem z nami o Boże prowadzenie w przygotowaniu 
programu, odpowiednie osoby do pomocy w prowadzeniu tych zajęć i Boże działanie w sercach dzieci. O innych 
sprawach, za które dziękujemy Bogu i o które się modlimy, piszemy w dalszej części listu. Zapraszamy do lektury 
i włączenia się w modlitwę.

Elżbieta Płosa

MED:  Wieśku, to już Twój drugi rok pełnoetatowej 
służby w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu MED. 
Angażowałeś się w wiele działań misyjnych. 
Chcielibyśmy jednak zapytać o wyjątkowy pro-
jekt, jakim jest nowa strona internetowa: Biblia-
wobrazach.pl. Skąd pomysł i jak to się zaczęło?

WIESIEK:  Zanim zostałem etatowym misjonarzem MED, 
pracowałem jako katecheta w szkole. Poszuki-
wałem wówczas dobrych ilustracji do historii 
biblijnych. Trafi łem na materiały strony freebi-
bleimages.org. To strona stworzona przez angiel-
ską organizację charytatywną (FreeBibleimages), 
którą tworzy grupa wolontariuszy. Materiały są 
udostępniane bezpłatnie do użytku osobistego 
i edukacyjnego, i używane na całym świecie. 
Kiedy odkryłem tę skarbnicę ilustracji, bardzo się 
ucieszyłem. Później Bóg dał mi pragnienie, aby je 
tłumaczyć. 

MED:  To był 2013 rok… Najwięcej prezentacji prze-
tłumaczyłeś w ciągu niecałych dwóch ostatnich 
lat i… powstała polska wersja angielskiej strony 
freebibleimages.org.

WIESIEK:  Materiały znalazłem w 2013, a zacząłem je 
tłumaczyć w 2016 roku. Na początku, jako 
wolontariusz, a później pracownik MED-u. Pa-
radoksalnie, w przyśpieszeniu realizacji tego 
przedsięwzięcia pomogła ogłoszona pandemia. 
Ponieważ większość spotkań dla dzieci musiała 
być odwołana, miałem więcej czasu, żeby zająć 
się tłumaczeniami. Dokładnie w grudniu 2020 
roku, dzięki Bożej łasce, organizacja FreeBi-
bleimages uruchomiła polską wersję strony – 
bibliawobrazach.pl. 

MED:  Co można znaleźć na tej stronie?
WIESIEK:  Na stronie znajduje się ponad 500 zestawów 

ilustracji i zdjęć, które są bezpłatnie udostęp-
nione do celów edukacyjnych i osobistych przez 
twórców z całego świata. Są tam ilustracje skie-
rowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych. 
Są także zdjęcia próbujące oddać realia histo-
ryczne, które można wykorzystać w nauczaniu 
młodzieży i dorosłych. Na stronie znajduje się 
wiele map krajów biblijnych. Dostępne są rów-
nież clip arty do tworzenia własnych materiałów 
czy też kolorowanki. 
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MED:  Wspaniale! To prawdziwa skarbnica ilustracji. Pol-
ska wersja jest trzecim, po chińskim i rumuńskim, 
tłumaczeniem strony. Powiedz, proszę, dlaczego 
ilustracje są potrzebne w nauczaniu Bożego Sło-
wa?

WIESIEK: Ilustracje odgrywają bardzo ważną rolę w naucza-
niu Słowa Bożego. Sprawiają, że informacje są 
bardziej atrakcyjne – przyciągają uwagę i zmniej-
szają monotonię. Przekazują treści plastycznie, 
przez co ułatwiają ich zrozumienie, np. przybliża-
jąc kulturę i zwyczaje czasów biblijnych. 

MED:  Czy poza zachęceniem naszych Czytelników do 
korzystania ze strony (co zapewne zechcesz uczy-
nić), coś jeszcze chciałbyś dodać?

SEZON NA OWOCE
Zbliża się lato, a więc sezon na… arbuzy. Tak się składa, że nasz najnowszy cykl 

lekcji biblijnych nosi tytuł Plantacja arbuzów. Wydany w formie e-książki zawiera pięć 
gotowych scenariuszy zajęć biblijnych dla dzieci (7–12 lat) na temat Bożego Słowa 
oraz przynoszenia owocu w postaci życia pełnego Bożej mocy.

Z powodzeniem można wykorzystać ten program w czasie wakacyjnych spotkań 
z dziećmi.  

Zamawianie: www.med.org.pl/wydawnictwo

WIESIEK: Tak, oczywiście zapraszam do korzystania! Ponad-
to zachęcam: poleć te materiały innym i umieść 
link na swojej stronie lub profi lu Facebookowym. 
Jeśli jesteś twórcą zdjęć, ilustracji lub fi lmów o te-
matyce biblijnej, udostępnij je bezpłatnie twórcom 
tej strony. Jeśli znasz język angielski, dołącz do ze-
społu tłumaczeniowego. Zaproś do swojego zboru 
pracownika MED, który przedstawi szczegóły tej 
zachęcającej historii. Jeśli Bóg kładzie to na Two-
im sercu, wspieraj fi nansowo tłumaczenie strony. 
Przede wszystkim jednak, módl się o ten projekt. 
To właśnie od modlitwy rozpoczęła się ta misja i to 
ona jest jej siłą napędową. Więcej informacji na te-
mat zaangażowania się w projekt uzyskasz pisząc 
na adres mailowy: med@med.org.pl

MED: Dziękuję bardzo za rozmowę!

  

KLUBY ON-LINE  „(…) ale lud znający swego Boga umocni się i będzie działać” (Dn 11,32b).

Zacytowane słowa były i są dla mnie wielką zachętą, by głosić ewangelię najmłodszym, pomimo wielu ograniczeń 
i zmian wywołanych pandemią. 

Od października 2020 roku większość naszych spotkań z dziećmi znowu odbywała się on-line. Z pomocą około dzie-
sięciu wolontariuszy, prowadziliśmy lekcje biblijne, uczyliśmy wersetów na pamięć, były zabawy ruchowe oraz wspólny 
śpiew i modlitwa. 

Wiele razy miałam łzy w oczach, słuchając wypowiedzi dzieci o tym, jak Bóg działa w ich życiu. „Bóg uczył mnie cier-
pliwości, kiedy musiałam czekać dwie 
godziny u dentysty”; „Uwierzyłem 
w Pana Jezusa i razem z tatą pomodli-
łem się do Niego, by mnie uratował od 
kary za grzech”. 

Jestem wdzięczna Bogu, że Jego 
Słowo ciągle jest aktualne i ma moc. 
Nie forma spotkania jest najważniejsza 
(choć całym sercem tęsknię do stacjo-
narnych spotkań z dziećmi), ale jego 
treść i Boże działanie. Modlę się (i Cie-
bie też proszę o modlitwę), by Duch 
Święty dodawał nam sił i pobudzał ko-
lejne osoby do ewangelizowania i na-
uczania dzieci w lokalnych społeczno-
ściach.                               Elżbieta Fryda
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NADAL SZKOLIMY
„A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych 

nauczać” (2 Tm 2,2).
To ogromny przywilej, by dzielić się z innymi tym, czego sami się nauczy-

liśmy w życiu z Bogiem i w służbie. Mając na uwadze potrzebę dokształcenia 
obecnych oraz przyszłych instruktorów szkoleniowych MED, zorganizowa-
liśmy szkolenie instruktorskie. Planujemy, że nowa grupa instruktorów bę-
dzie zaangażowana w prowadzenie szkoleń m.in. w Zamościu, Ustroniu czy 
Wrocławiu.

Kontynuujemy też inwestowanie w zespół pracowników i wolontariuszy 
MED podczas comiesięcznych szkoleń inwestycyjnych. Do tej pory zre-
alizowaliśmy tematy dotyczące potrzeb duchowych dziecka, jego rozwoju 
w różnych okresach życia, roli lidera i jego pracy. W przyszłości będziemy 
przyglądać się kolejnym zagadnieniom związanym ze służbą wśród dzieci.  

Udało się wrócić także do szkoleń typu KOSS (Krótkie Ogólnodostępne 
Sobotnie Szkolenia). Widzimy, że spotkania on-line są dobrą formą, ponie-
waż mogą uczestniczyć w nich osoby z różnych stron Polski czy nawet z za 
granicy.

Przez cały rok szkolny trwają szkolenia przygotowawcze dla osób pro-
wadzących spotkania z dziećmi w ramach klubów biblijnych on-line i stacjo-
narnych.

Dziękujemy Bogu za każdą możliwość inwestowania w pracowników 
wśród dzieci czy instruktorów. Modlimy się o kolejne szkolenia.

Zapraszamy na Letnią Szkołę Biblijną do Ustronia. Planowane terminy: 
2–4 lipca, 16–18 lipca, 6–8 sierpnia.  Już wkrótce więcej informacji na na-
szej stronie internetowej. Joanna Pilch Lewicka

RODZINNE SPOTKANIA Z BIBLIĄ 
Słowo Boże jest skuteczne. To ono ma moc zmieniać nasze serca, rodziny i zbory. Chcemy, aby ta przemiana miała 

miejsce w naszych domach, a nic tak nie zbliży członków rodziny, jak wspólne poznawanie Bożego Słowa. 
Dlatego przygotowaliśmy pakiet scenariuszy do codziennych ro-

dzinnych społeczności oraz fi lm zachęcający do prowadzenia takich 
spotkań. Lekcje oparliśmy o Dzieje Apostolskie, aby zastanowić się 
nad tym, co było istotą Pierwszego Kościoła.  

Zachęcamy, aby starsi i młodsi usiedli razem. Poznawali Boże 
Słowo, modlili się, śpiewali na chwałę Pana i razem rozwiązywali za-
dania, które przygotowaliśmy. Wszystko jest dostępne on-line na na-
szej stronie internetowej www.med.org.pl, na podstronie Materiały 
na czas izolacji pod nazwą Rodzinne Spotkania z Biblią. 

Modlimy się, aby Bóg wykorzystał te lekcje w zbliżaniu się rodzin do Niego, a ich poszczególnych członków do siebie 
wzajemnie. 

Wiesław Łyżbicki

DOŁĄCZ DO NAS W MODLITWIE
Pan Jezus rozkazał: „(...) idźcie tedy i czyńcie uczniami (...)” i „(...) głoście ewangelię wszyst-

kiemu stworzeniu...” oraz obiecał: „(...) Ja jestem z wami po wszystkie dni (...)”
(Mt 28,20 i Mk 16,15).

To już drugi rok z kolei, gdy z ciężkim sercem musieliśmy zrezygnować z organizacji obozów dla dzieci i nastolatków. 
Niejedna łza polała się z tego powodu... W ostatnim czasie musieliśmy dokonać korekty także innych planów naszej 
służby. Chociaż nie rozumiemy tego ani nie wiemy co przyniesie przyszłość, jednak „(...) wiemy, że Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują (...)” (Rz 8,28). Pan Bóg powołał nasz zespół do służby wśród dzieci 

  



4

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.    
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY DAR! 

ZWIASTUJEMY EWANGELIĘ dzieciom i nastolatkom podczas obozów, 
ewangelizacji, spotkań okolicznościowych

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

WYPOSAŻAMY PRACOWNIKÓW wśród dzieci, katechetów, rodziców, 
prowadząc szkolenia i konferencje oraz publikując materiały do pracy 
z dziećmi i nastolatkami.

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

i chcemy nadal być wierni temu powołaniu. Gdy kontynuowanie tego, co robiliśmy wcześniej staje się niemożliwe,  Pan 
otwiera inne drzwi, daje nowe możliwości. Jesteśmy pod wrażeniem Jego wielkiej miłości i wierności, Jego troski i dobroci 
nam okazywanej. 

Modlimy się, abyśmy zawsze umieli odczytywać Jego wolę i byli posłuszni Jego prowadzeniu. Modlimy się też o mą-
drość, o siły, o moc od Niego. Modlimy się, abyśmy byli wierni i użyteczni – zawsze z pasją. Modlimy się o Jego zaopa-
trzenie w środki fi nansowe (m.in. na wynagrodzenia i podatki, koszty administracyjne i biurowe, materiały i publikacje) 
potrzebne, byśmy mogli kontynuować służbę wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.  

Jeśli Pan Bóg dotknie Twojego serca i będziesz chciał zaangażować się w służbę, to daj nam znać. Jeśli chciałbyś 
wesprzeć nas fi nansowo, poniżej znajdziesz numer konta bankowego. Planujemy, by modlitwa była tematem naszych 
wakacyjnych spotkań z dziećmi, więc... dołącz do modlitwy!!!

Dziękujemy, że jesteś z nami!                                                                                                                   Danuta Abramovich

PRZEPIS NA FILM
Co można zrobić ze starymi pożółkłymi kartkami za-

pisanymi jeszcze  na maszynie? Można dokonać adaptacji 
tekstu, podzielić go na role między kilka osób, nagrać gło-
sy czytających, dodać ilustracje, wprowadzić dodatkowe 
dźwięki i napisy. Potem koniecznie trzeba zmontować 
wszystko w całość. Właśnie tak powstał jeden z fi lmów 
dla dzieci – świąteczne opowiadanie Gdzie jesteś Risto? 
Największym wyzwaniem okazało się znalezienie wolon-
tariusza-grafi ka, który w ciągu tygodnia przygotowałby co 
najmniej kilkanaście ilustracji do historii. Bóg posłał Karo-
linę, która, pracując nocami, przygotowała aż 68 wyjątko-
wych obrazków. Aby je narysować, zrezygnowała z kon-
kursu na ilustratora.

Każdy fi lm, który tworzymy to osobna historia – to dar od Boga, świadectwo Jego wierności, pomocy i błogosławień-
stwa. Dlaczego? Ponieważ robimy je zupełnie amatorsko. Wszystkiego uczymy się sami… Produkcja materiałów wideo to 
nie był nasz plan, lecz Boży. Pojawiła się potrzeba tworzenia fi lmów dla dzieci i dlatego zaczęliśmy je tworzyć. Teraz modlimy 
się, o wskazówki, czy mamy robić to dalej i jak. W ciągu ostatniego roku opublikowaliśmy ponad 60 fi lmów. Są to lekcje bi-
blijne, opowiadania, historie z życia misjonarzy, całe spotkania dla dzieci czy piosenki. Można obejrzeć je na kanale YouTube 
MED-u oraz na podstronie Materiały na czas izolacji.

Elżbieta Płosa

P.S. Każda informacja zwrotna o tym, jak korzystasz z tych materiałów jest dla nas cenna. Potrzebujemy także Twoich 
wskazówek dotyczących przyszłości tej służby. Daj nam znać, jeśli korzystasz z tych fi lmików.
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