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Na 
naszych siedmiu obozach wypoczywało w tym roku 199 

dzieci i 50 nastolatków. Wiele razy tego lata radowało się 

całe niebo, gdy dzieci modliły się o zbawienie! Wśród nich 

m.in.: Ania, Ola, Marta, Łukasz, Sylwia, Patrycja, Wiktoria, Dominika, 

Michał czy Kuba.

Wraz z pracownikami MED obozowiczom usługiwali wolontariusze 

pełniący funkcje kierowników obozów, wychowawców, opiekunów, na-

uczycieli, instruktorów, służby medycznej – ponad 80 osób (z Polski, Wiel-

kiej Brytanii i USA)! Średnio na naszych obozach na jednego pracownika 

przypadało od 2 do 4 obozowiczów! (Wyjątkiem jest obóz SOMO, na któ-

rym na jednego uczestnika przypada 1,1 pracownika ☺). Czy to wydaje 

się być luksusem? Raczej potrzebą! Dziękujemy Bogu, że On o tym wie 

i posyła tylu robotników, ilu potrzeba! 

W tym roku na obozach dla dzieci pomagało 9 nastolatków! Każdy 

z nich w ubiegłych latach sam był uczestnikiem obozu. Ala, Ania, Iza, 

Izabella, Natalia, Krzyś, Tomek, Tymek i Tymoteusz sprawili nam wiel-

ką radość – gotowi, by pracować i uczyć się, odpowiedzialnie wykonywali 

powierzone im zadania i świetnie nawiązywali kontakt z nieco tylko młod-

szymi koleżankami i kolegami. Mamy nadzieję, że przyjadą za rok, że za 

ich przykładem pójdą także inni, i że za parę lat dołączą do nas już jako 

samodzielni wychowawcy, tak jak w tym roku: Adam, Magda czy Zuzia.

Żeby obóz mógł się odbyć potrzebne są: modlitwy, dary, pomoc 

w biurze, opracowanie programów, szukanie wsparcia, transport, 

zakup sprzętu, fotodokumentacja, dekoracje i wiele, wiele innych 

rzeczy. Z całego serca dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek 

sposób zaangażowali się w tegoroczne obozy organizowane przez 

nasze stowarzyszenie!

Dasia Abramovich

P.S. Na obozach tego lata kilkakrotnie odwiedzili nas przedstawiciele kura-

torium oraz sanepidu. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie! Jeste-

śmy zachęceni i wdzięczni, że w ten sposób możemy składać dobre świadectwo. 

„Szkoda, że nie mam już małych dzieci... wysłałabym je na wasz obóz” – wyznała 

jedna z wizytatorek.

W 
ubiegłym roku na SOMO (obóz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną) postanowiliśmy modlić się o to, 

aby Bóg przysłał więcej mężczyzn do opieki nad chłopcami. Wiedzieliśmy, że nastoletnimi chłopcami nie mogą 

opiekować się młode dziewczyny. Jednak, gdy wiosną zaczęły napływać zgłoszenia nastoletnich chłopców, nasza 

wiara została poddana próbie. W połowie czerwca przyjęliśmy ich siedmiu (kolejnym dwom odmówiliśmy), mając zgłoszenia 

tylko od trzech mężczyzn. Dlaczego nie ma więcej mężczyzn? Do kogo mamy się jeszcze zwrócić? Gdzie szukać? Bóg wie-

dział! Bóg wie wszystko! Do końca czerwca zgłosili się kolejni dwaj, a na początku lipca następni (ojciec z dorosłym synem). 

Drogi Modlicielu!

W y s ł u c h a n a  m o d l i t w a
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Tak, Bóg odpowiedział na modlitwy! On zawsze odpowiada w Swoim czasie! To był 

szczególny obóz – 22 dziećmi opiekowało się 25 osób! Po raz pierwszy chłopakami 

opiekowali się tylko mężczyźni! Ich pomoc była ogromna, także w utrzymaniu dy-

scypliny. Poza tym, niektórzy z tych chłopców wychowują się bez ojców, więc tym 

bardziej potrzebowali „ojca” chociaż na kilka dni.

Boże Słowo uczy nas, że „...w wierze, nie w oglądaniu pielgrzymujemy...”. Nie-

jedną decyzję związaną z tegorocznymi obozami musieliśmy podejmować z wiarą 

w to, że Bóg o tym wie, że zna odpowiedź, że On ma najlepsze rozwiązanie. I nie 

zawiedliśmy się! Chwała Bogu!

Wiemy, że także na innych obozach musi być więcej mężczyzn. Módl się o to już 

dziś!     

Dasia Abramovich

B
ardzo lubię jeździć na obóz OMO. Byłam tam już drugi raz. Na 

obozie najbardziej podobał mi się konkurs z wersetów biblij-

nych. Śpiewaliśmy także piosenki o Panu Jezusie, był czas gier 

i zabaw. Byliśmy na basenie i w Wiśle. No i oczywiście były suuuuper 

Ciocie!

A teraz to, co najważniejsze! Pozwólcie, że zacznę od wspomnień. 

Kiedy miałam trzy lata byłam z rodzicami na nabożeństwie i na py-

tanie „Kto chce zaprosić Pana Jezusa do swojego serca?” podniosłam 

rękę. Od tego czasu uczyłam się modlić, czytałam z rodzicami i dziad-

kami Biblię, chodziłam na szkółki niedzielne.

Na obozie OMO śpiewaliśmy pieśń „Tam na krzyżu, na Golgocie 

umarł Jezus za grzechy me” i kiedy w domu śpiewałam te słowa, za-

częłam płakać. Mamusia zapytała, dlaczego płaczę, ale ja nie potrafi łam tego wytłumaczyć. I wtedy pokazała mi werset z Ew. Jana 

1:12 „Tym zaś, którzy Go (Jezusa) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. A potem pomodliłam się 

i zaprosiłam Pana Jezusa (już tak, no wiecie, świadomie) do swojego serca. I mam pewność, że należę do Niego. Uściski i całusy! 

Marta P.

K
iedy po obozie wracałam do domu, cisza aż 

dźwięczała mi w uszach, a w sercu rozważa-

łam słowa Piotra wypowiedziane na górze 

przemienienia: „Panie! Dobrze nam tu być!”. Pomy-

ślałam, że chyba wreszcie wiem, jak uczniowie tam 

się czuli. Byli z Jezusem na osobności, byli ze swoi-

mi przyjaciółmi, którzy także Go kochali. 

I my też byliśmy z Jezusem, w górach, z ludźmi, 

którzy Go kochają i chcą Mu służyć. I to czuło się 

na każdym kroku! Przede wszystkim MIŁOŚĆ – mi-

łość w stosunku do Boga, do dzieci (bo to dla nich 

przyjechaliśmy) i do siebie nawzajem. To wszystko 

stworzyło naprawdę wspaniałą atmosferę, której 

nie da się chyba opisać słowami – to trzeba po pro-

stu przeżyć.

Na obozie nie ma czasu wolnego i nie ma cza-

su dla siebie, bo ciągle coś się dzieje: jak nie lekcje 

biblijne, to zajęcia plastyczne; krótko po obiedzie 

konkurs, a za chwilę już kółka zainteresowań i zaraz 

potem ostatni posiłek, ale to jeszcze nie ostatni punkt programu – jeden wielki młyn przez 6 okrągłych dni... Ale, ale! Jest to 

czas dla innych, czas poświęcony dzieciom i młyn, w którym jest jednak trochę czasu dla siebie... Wiem, te ostatnie zdania 

sobie przeczą. A jednak nie... Bo jeśli chcesz, to wypijesz z kimś kawę i porozmawiasz, a przy okazji wytniesz coś potrzebnego 

do prac plastycznych, jeśli chcesz, to zrobisz sobie rameczkę lub magnesik przy okazji pomagania dzieciakom, a co najważ-

niejsze, zbudujesz swoją wiarę, słuchając lekcji o posłuszeństwie i wierności Daniela i… przykłady można by mnożyć. Krótko 

mówiąc, czas na obozie nigdy nie jest stracony, nigdy nie jest nudny, a zawsze DOBRZE JEST TAM BYĆ!

Magda Kaleta

K o c h a n e  C i o c i e  z  M E D - u ! 

T o  t r z e b a  p r z e ż y ć
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W
 zeszłym roku Łukasz był na SOMO po raz pierwszy. Proble-

mem były jego zmienne nastroje. W jednej chwili wszystko 

mu się podobało, cieszył się, a potem nagle buntował się 

i chciał wracać do domu. Jego opiekun potrzebował wiele cierpliwości 

i mądrości. Łukasz wytrwał jednak do końca obozu i stwierdził: „Opła-

cało się przyjechać – poznałem nowe koleżanki i kolegów, nowe ciocie 

i wujków”. 

Gdy wiosną tego roku otrzymał list z zaproszeniem na kolejny obóz, 

ucieszył się bardzo: „Jednak o mnie nie zapomnieli, jednak mnie tam 

chcą!” – powiedział. Także w tym roku jego zmienne nastroje często 

się pojawiały i cierpliwość jego opiekuna była testowana. Jednak było 

znacznie lepiej niż w roku ubiegłym. Pod koniec obozu Łukasz odpoczy-

wał na łóżku i półgłosem modlił się: Panie Jezu, przepraszam, że jestem 

taki niegrzeczny. Nie chcę taki być. Zamieszkaj w moim sercu! Pan Jezus 

słyszał szczerą modlitwę Łukasza. Słyszał ją także jego opiekun. To była 

WIELKA nagroda za jego trud!         Dasia Abramovich

A g a t k a  i  M a r l e n k a  są siostrami, obie nie mó-

wią. Gdy dwa lata temu po raz pierwszy przyjechały na SOMO, były 

bardzo przestraszone (my trochę też!). Starsza pilnowała młodszej, nie 

ruszała się bez niej prawie na krok. W zeszłym roku, w dniu wyjazdu, 

jedna z nich schowała się, aby nie musiała wyjeżdżać. Niewiele poma-

gało tłumaczenie, że my wszyscy wyjeżdżamy, że nikt nie zostaje. Była 

na nas po prostu zła. 

W tym roku, rodzice znowu je zgłosili na obóz i dziewczynki bardzo 

się cieszyły. Jednak później okazało się, że tym razem rodziców nie stać 

na opłacenie obozu, a dziewczynki podsłuchały ich rozmowę na ten te-

mat. Obie bardzo posmutniały. Gdy dowiedzieliśmy się, jaki jest prob-

lem, zaproponowaliśmy pomoc, ufając jednocześnie Bogu, że On zatroszczy się o potrzebne fi nanse. Później matka dziewczynek 

ze łzami w oczach opowiadała nam, jak bardzo obie się ucieszyły, gdy dowiedziały się, że jednak pojadą na obóz. Każda z nich 

miała w tym roku nową opiekunkę, ale świetnie sobie poradziły (obozowiczki i opiekunki!) i były bardzo, bardzo szczęśliwe! A my 

wdzięczni za Bożą troskę i zaopatrzenie!

Dziękujemy Bogu za to, że porusza serca wierzących (dorosłych i dzieci!) i zachęca ich do składania darów pieniężnych na 

obozy! Dziękujemy też wszystkim DARCZYŃCOM!       Dasia Abramovich

Vincenta znają ci, którzy w 2009 roku byli na obozach 

w Wiśle Czarnem. Wcześniej, w swoim kościele w USA Vincent 

usłyszał o naszych obozach i bardzo chciał osobiście się w nie 

zaangażować. Niestety, nie zna języka polskiego, nie jest na-

uczycielem, nie ma doświadczenia w pracy z dziećmi, ale jest... 

kucharzem. Bóg dał mu pragnienie w sercu i poprowadził 

go dalej – pomógł mu zebrać pieniądze na podróż do Polski 

i opłacenie kosztów pobytu. Trzy lata temu przez cały miesiąc 

pomagał w kuchni. Nie było to dla niego łatwe zadanie – inny 

kraj, inna kultura, inne potrawy i inny sposób ich przygotowa-

nia, nowi ludzie, a na dodatek komunikowanie się tylko przez 

tłumacza. Także dla naszych pań kucharek współpraca z nim 

nie była prosta. Jednak Bóg dał im wszystkim dużo sił, cierpliwości i wytrwałości. 

Dla Vincenta była to wielka radość, że mógł być użyteczny. W tym roku znowu przyjechał, aby nam usłużyć. Wielu z nas 

sprawił radość, przygotowując dodatkowe smakołyki. Dla uczestników obozu przygotował także krótkie przedstawienia, 

w których wystąpił ze swoimi pacynkami: owieczką i lwem. Na jednym z turnusów wystąpił wraz z obozowiczką Nadią. Dla 

obojga było to niezwykłe przeżycie i wielka radość. 

Dziękujemy Bogu za służbę Vincenta i Ali, która pomagała mu w porozumiewaniu się z innymi. Jesteśmy wdzięczni także 

za nasze kochane kucharki, ich wyrozumiałość i dobrą współpracę z Vincentem! No i za to, że wszyscy razem tak bardzo trosz-

czyli się o nas i nasze żołądki, przygotowując coraz to smaczniejsze jedzenie.    Dasia Abramovich

B y ł o  w a r t o

B ó g  s i ę  z a t r o s z c z y ł

A m e r y k a ń s k i  k u c h a r z
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M
yślę, że w głębi serca opiekunowie spodziewali się wielkich trudno-

ści. Czy były? Owszem. Ale czy wielkie? Nie dla Boga! Na troje dzieci 

przypadał jeden opiekun. Jakież możliwości indywidualnego podej-

ścia! A było ono bardzo potrzebne, gdyż wiele dzieci przyjechało z domów 

bez rodziców i właśnie one, w większości, miały negatywne nastawienie do 

obozu. To jednak szybko się zmieniło. Nie chciały wyjeżdżać!

Najczęściej jest tak, że gdy dziecko zachowuje się w negatywny sposób, 

to dorośli źle je traktują. Jednak, jeśli ktoś patrzy na nie inaczej, widzi w nim 

wartość i wierzy w nie... – to już zmienia postać rzeczy! To kruszy serca. Na 

dodatek, jeśli ta miłość jest szczera, bo jest darem Pana Boga, to takiego Boga 

można pokochać! 

I właśnie temu Bogu, którego kochamy, dziękujemy za to, że Północny Obóz 

Młodych Odkrywców się odbył. Jak wynika z ankiet 99,9% dzieciom baaardzo 

się podobał! Przecież poznawały wspaniałego Boga, dobrze się bawiły i były 

traktowane w wyjątkowy sposób, bo są wyjątkowe! Niektóre się nawróciły. Nie-

które wzrosły w Bogu. I o to chodziło.

Przed nami decyzja odnośnie przyszłorocznego obozu. Czy kontynuować? 

Jak pozyskiwać sponsorów dla dzieci, które na to nie stać? Prosimy o modli-

twę, byśmy odpowiedzieli na te pytania zgodnie z Bożą wolą.

Marek Kaczeński

Kuba to 9-latek z domu dziecka. W zeszłym roku na obozie 

POMO mieliśmy z nim trochę problemów wychowawczych. Nie intere-

sował się Ewangelią. Gdy przyjechał w tym roku, od razu zaczął narze-

kać, że mu się tu nie podoba i że znowu będzie się nudził. Ale Bóg za-

czął w nim swoje dzieło. Kuba oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi; 

w wolnej chwili szedł do pustego pokoju, żeby czytać Nowy Testament. 

Zmienił się. Chętnie uczestniczył w lekcjach biblijnych, uważnie słuchał 

opowieściach misyjnych i bardzo lubił słuchać świadectw nawrócenia. 

Proszę, módl się o Kubę, aby mógł wzrastać w wierze i poznaniu oraz do-

świadczać Bożej miłości i przebaczenia.

Marek Kaczeński

M
ichałek skaleczył się na obozie. Po wizycie u pani pielęg-

niarki wrócił do pokoju i przytrzymując ręką gazik, usiadł na 

łóżku, po czym jego kolega Bartek rozpoczął następującą 

rozmowę:

– To bardzo straszne,  co ci się stało.

– Byłoby straszne, gdybym umarł – odpowiedział Michał.

– Śmierć nie jest  najgorsza, najstraszniejsze to umrzeć i pójść do 

piekła.

– Chciałbym pójść do nieba, kiedy umrę.

– A modliłeś się o to, byś poszedł do nieba? – zapytał Bartek.

– No tak… Nie… nie wiem.

– A ja wiem, że pójdę do nieba, bo poprosiłem Pana Boga, aby za-

mieszkał we mnie – Bartek otworzył Biblię i przeczytał zaznaczony 

u siebie na kolorowo werset z Ew. Jana 3. 16, po czym dodał: 

– Modliłem się o to, by Bóg wybaczył mi moje grzechy, i aby Pan Jezus wszedł do mojego serca, teraz wiem, że gdy umrę, 

będę z Bogiem. 

Po wieczornej toalecie Michałek poprosił mnie o rozmowę. Usiedliśmy, a on opowiedział mi o swoim trudnym życiu w ro-

dzinie, gdzie doświadczał wiele bólu i cierpienia oraz o kłopotach w domu dziecka. Na koniec modliliśmy się, by Bóg przeba-

czył jego grzechy i by był zaliczony do grona dzieci Bożych.                       Marek Kaczeński

D z i ę k u j e m y 
B o g u  z a  P O M O

B ó g 
d z i a ł a

B a r t u ś  e w a n g e l i s t a 
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T
ego lata zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną na dwa obozy. Tych, którzy zapamiętali nazwę WiEC (Wspinacz i English 

Camp) informujemy, że to już nieaktualne, bowiem w tym roku mieliśmy tylko obóz Wspinacz, a English Camp usamo-

dzielnił się i został nazwany Am-En (czyli American English) Camp.

Oba obozy należały do bardzo udanych. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Bogu za wspaniałą pogodę, która pozwalała 

na zorganizowanie wielu aktywności na świeżym powietrzu oraz na wspinanie się na suchej skale, bez kapiącego na głowę 

deszczu (jak to było chociażby w ubiegłym roku). 

Również na obozie językowym słoneczna pogoda była miłym prezentem, ponieważ Ośrodek H
2
O, w którym wypoczywa-

liśmy, posiadał basen oraz jeziorko do pływania kajakami.

To, co przed obozami nieco mnie martwiło, czyli mniejsza ilość zgłoszeń niż w poprzednich latach, okazało się wielkim 

plusem. Teraz już wiem, że obozowiczów było akurat tylu, bym poradziła sobie z poprowadzeniem obu obozów bez Ewy, 

która w tym roku nie mogła mi pomagać. Nie było również więcej chętnych wychowawców – wolontariuszy, więc przyjmuję 

to jako doskonały Boży plan.         Danuta Pustówka

W s p o m n i e n i a  z  o b o z ó w … 

A
 zatem, jak było na tegorocznym Wspinaczu? Żeby w jakiś sposób pozwo-

lić się wypowiedzieć najbardziej zainteresowanym, czyli samym obozowi-

czom, przytaczam niektóre ich wypowiedzi z ankiet:

„Wspinaczka podobała mi się najbardziej, bo było to dla mnie coś nowego”; 

„Stwierdziłem, że chrześcijaństwo jest fajne”; „Podjąłem decyzję przyjęcia Boga 

do serca”; „Chcę w codziennym życiu mieć cichy czas z Panem Bogiem”; „Podoba-

ło mi się, że nasza opiekunka jest taka fajna, zabawna i wyluzowana, że mogłyśmy 

z nią porozmawiać jak z koleżanką… I w ogóle bardzo sympatyczni i zabawni lu-

dzie, plus zajęcia plastyczne bardzo pomysłowe”; „Mam zamiar nie odpuszczać 

sobie społeczności z Bogiem”; „Fajny obóz. Mogę przyjechać za rok”.

Jednym z tegorocznych wychowawców był nasz obozowicz sprzed paru lat. 

Oto, jak on wspomina ten obóz: W tym roku przyjechałem na WSPINACZ po raz 

pierwszy jako wychowawca. W związku z tym wielu rzeczy się obawiałem. Nie wie-

działem, jak poradzę sobie z wyzwaniem, jakim jest opieka nad grupą nastolatków. 

Sam jednak dobrze wspominałem czas, kiedy 4 lata temu byłem uczestnikiem tego 

obozu, a tym razem Bóg dał mi pragnienie, by znaleźć się po drugiej stronie bary-

kady. Myślę, że było warto! Od początku obozu dało się odczuć wspólnotę z innymi 

wychowawcami. Również sama młodzież okazała się „do okiełznania”. (Adam)

W
 sprawie obozu językowego, również pozwolę wypowiedzieć się jed-

nej z wychowawczyń oraz obozowiczce.

Pierwszy obóz Am-En – wyczekiwany przeze mnie z niecierpliwością, 

a z drugiej strony, z pewną dozą niepewności: jak to będzie? Przecież będzie to po 

raz pierwszy obóz wyłącznie językowy, a poza tym w dosyć kameralnym gronie, bo 

uczestników jest tylko 17. Obóz jednak przeszedł moje oczekiwania, poradziliśmy 

sobie świetnie! Byłam pod wrażeniem przygotowań, jakie musiała zrobić grupa 

Amerykanów, aby być gotowymi na wszelką ewentualność: byli odpowiedzialni nie 

tylko za zajęcia językowe, ale także za nauczanie biblijne, zajęcia plastyczne oraz 

sportowe. Ze wszystkich zadań wywiązali się wspaniale! Bardzo poruszyły mnie świadectwa, które wszyscy jako kadra mogliśmy 

składać przed uczestnikami. Obóz pozostawił w moim sercu (i myślę, że także w sercach uczestników) wiele niezapomnianych wra-

żeń: basen, wieczorne spacery, wycieczka w góry, kajaki, wieczór talentów… Ale przede wszystkim rozmowy z uczestnikami uświa-

domiły mi po raz kolejny, że młodzi ludzie mają czasem poważne dylematy, nawet takie, których ja nie doświadczyłam w swoim 

życiu, i niejednokrotnie potrzebują naszej modlitwy i wsparcia. (Aga)

W s p i n a c z

O b o z y  d l a  n a s t o l a t k ó w

A m - E n  C a m p 
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L e t n i a  S z k o ł a 
B i b l i j n a

S ł o w o  B o ż e  z o s t a ł o  z a s i a n e

Pierwszy w historii Am-En Camp był odjazdowy. (…) Na pewno nie zapomnę lekcji angielskiego z Amerykanami, którzy  próbo-

wali nauczyć nas czegoś nowego. Zasady były proste: nie mówimy po polsku podczas zajęć, jedynym słowem ratującym było „time 

out” i wtedy można było zapytać o coś po polsku, ale jeśli ktoś o tym zapomniał,  musiał udawać smażony bekon. (…) Jak zawsze, 

pod koniec obozu mieliśmy wieczór talentów, a po nim wiele śmiesznych zabaw. Niestety,  obóz się skończył, pożegnaliśmy się 

i wróciliśmy do domów. Kiedy myślę o tym wspaniałym czasie, jaki przeżyłam podczas dziesięciu dni sierpnia, cały czas przypomina 

mi się piosenka o owocu Ducha Świętego, którą ciągle śpiewaliśmy, ponieważ był to temat wiodący naszego obozu. (Magda)

Tak, po obozach pozostały wspomnienia, ale mam nadzieję, że również coś więcej, że czas spędzony na 

słuchaniu nauczania z Bożego Słowa, uwielbianie Boga pieśniami czy świadectwa innych wierzących, wydadzą 

trwałe owoce w życiu tych nastolatków. Na pewno potrzebujemy się wiele modlić o to pokolenie, ponieważ 

coraz więcej i coraz bardziej atrakcyjnych rzeczy tego świata mają na wyciągnięcie ręki.

Danuta Pustówka

„BIEGNIJMY WYTRWALE W WYŚCIGU, KTÓRY JEST PRZED NAMI…”
 (Hebr.12,1b).

T
ego lata nic tak się nie zmieniało, jak zabiegi organizacyj-

ne związane z przygotowaniem szkolenia w ramach Let-

niej Szkoły Biblijnej (LSB). Zelów, gdzie pierwotnie miało 

się ono odbyć, okazał się miejscem zbyt kosztownym i odległym 

dla osób z południa, które były zainteresowane szkoleniem. Poza 

tym, niektórym nauczycielom chcącym wziąć udział w szkoleniu 

odpowiadały zajęcia weekendowe. Nasze plany musiały więc ulec 

zmianie.

Wybraliśmy biuro MED na miejsce zjazdów. Podczas trzech 

intensywnych weekendów 6-osobowa grupa studentów – osób 

z różnym stażem w służbie wśród dziećmi – wykazała się kreatyw-

nością, prezentując lekcje biblijne, wersety i Książeczkę bez Słów. 

Słownictwo oraz przykłady, którymi się posługiwali, nauczając 

prawd biblijnych dowiodły, że dzieci będą miały do czynienia na 

swoich spotkaniach z bardzo dobrymi nauczycielami.

Moją radością jest to, że od tego roku dyplom ukończenia naszego szkolenia daje katechetom potrzebne kwalifi kacje 

ofi cjalnie uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dzięki porozumieniu zawartemu między Aliansem Ewange-

licznym a MEN (dotyczy to kościołów wymienionych w tym porozumieniu).

Joanna Pilch-Lewicka

Od 
2 lipca pomagaliśmy w prowadzeniu półkolonii 

dla dzieci w wieku 7-13 lat. Projekt nosi nazwę 

,,Wakacje z Filipem”. Zajęcia biblijne prowadzo-

ne przez MED odbywają się w siedzibie szkoły w Byczynie, po-

maga kadra nauczycielska, stołówka przygotowuje obiady. 

Na zajęcia dzieci przyjeżdżają z okolicznych wsi transpor-

tem zorganizowanym przez miejscowych sołtysów. Co za 

wspaniała współpraca, jesteśmy zdumieni i zachwyceni. 

Dzieci również wyjątkowe – chętnie słuchają głoszonego 

Słowa, uczą się wersetów biblijnych, spontanicznie śpiewają 

i rywalizują w drużynach. Każde chce dostać Biblię. Pytają, 

czy mogą ją zatrzymać na zawsze. ,,Oczywiście, że możesz 

mieć ją na zawsze, niech stanie się twoim skarbem” – odpowiadamy. Gedeonitek mamy dużo, wystarczy dla wszystkich chęt-

nych. Dorośli też chcą mieć. Rozdajemy Biblie, traktaty, Nowy Testament na płytach CD. Wyjaśniamy, jak z nich korzystać, jak 

powierzyć swoje życie Bogu. 

Wieczorami przynosimy wszystkie sprawy w modlitwie. Ufamy, że Bóg będzie działał w sercach. I tak nadchodzi ostatni 

dzień. Niektórzy żegnają się serdecznie, pytają, czy za rok też przyjedziemy. Inni bez pożegnania biegną do swoich autobu-

sów… ale Słowo Boże zostało zasiane.             Ewa i Tomek Sopurowie
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B o ż e  d z i e ł o  w  S t u d z i o n c e 

D
zień przed planowanym rozwożeniem zaproszeń na wa-

kacyjne kluby spotkała mnie wielka przykrość – jakby 

sam diabeł zaśmiał mi się w twarz. Czułam się pokona-

na. Poprosiłam zbór o modlitwę i Bóg odpowiedział. Dodał mi 

wiary, że warto głosić dzieciom Boże Słowo, że Bóg czyni to, co 

chce i nic Jego działania nie powstrzyma.

Miałam mocne przekonanie, że mamy zacząć od miejsca, 

z którego dzieci już dawno nie przyjeżdżały na nasze spotkania. 

Pomyślałam o pewnej mamie, którą kiedyś znałam. „Jej starsze 

dzieci, które przychodziły na spotkania klubu są już dorosłe” – 

powiedziała Ewelinka, która ze mną rozwoziła zaproszenia – „ale 

był w tej rodzinie jeszcze młodszy chłopczyk...” 

Tak, był i zastałyśmy go. Miał na imię Łukasz. Oznajmił, że sam będzie się wstydził jeździć na spotkania biblijne, więc za-

pytałam, czy ma jakiegoś kolegę. Odpowiedział, że owszem, ale nie wie, czy jego mama pozwoli mu jeździć do Studzionki. 

Poszłam pod wskazany adres i okazało się, że ten kolega ma siostrę bliźniaczkę i jeszcze jednego brata. Okazało się też, że są 

rodzeństwem Wioli, która mieszka teraz w innym mieście, ale tego dnia przyjechała odwiedzić rodzinę. „Mamo, pozwól im 

jechać. Pamiętasz, ja też kiedyś jeździłam do Fundacji Agape na spotkania?” – Wiola wstawiła się za swoim młodszym rodzeń-

stwem i mama zgodziła się! 

I tak oto Łukasz miał z kim jeździć do Studzionki. Zaś Weronika, siostra jego kolegi, nawróciła się już drugim spotkaniu! 

Z radością chłonęła Boże Słowo i z entuzjazmem oznajmiła: „Teraz już wiem, że jestem w Bożej drużynie”. 

Drugim dzieckiem, z którym miałam przywilej rozmawiać o zbawieniu był Przemek, którego kuzynostwo od lat jeździ na 

te spotkania. W ubiegłym roku był z nami po raz pierwszy, a w tym roku się nawrócił.

Od września chcemy rozpocząć regularne kluby biblijne. Proszę, módl się o nawrócone dzieci, żeby mogły wzrastać i o współ-

pracowników (praca nadal odbywa się w 3 grupach wiekowych). Musimy być blisko Boga, żeby słyszeć, co On planuje dla Stu-

dzionki i Fundacji AGAPE, a bez modlitwy… możliwe jest działanie, ale nie będzie owoców. 

Wdzięczna Bogu za Twoją służbę modlitwy, 

Gabi Piecha

I n w e s t y c j a  w  p r z y s z ł e  p o k o l e n i e

N
iedawno rozpoczął się rok szkolny. W wielu kościołach po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się szkółki niedzielne 

i/lub zajęcia katechetyczne. Uprzywilejowane są dzieci, które z takich zajęć mogą korzystać. Jest to możliwe dzięki 

temu, że kościoły i ich liderzy widzą potrzebę nauczania dzieci Bożego Słowa, stwarzają możliwości i odpowied-

nie warunki do takich zajęć. W wielu kościołach jest tak już od dekad i wydaje się to być sprawą naturalną: „szkółki były, są 

i będą”. W innych, „młodszych” zborach ta służba dopiero się rozwija. Nauczyciele szkoły niedzielnej, katecheci stają przed 

dziećmi, aby przekazywać im prawdy z Bożego Słowa. Są powołani przez Boga (albo czasem wyznaczeni przez lidera) do 

tej pięknej służby! To oni w każdą niedzielę z oddaniem i poświęceniem przychodzą do kościoła, aby prowadzić zajęcia dla 

dzieci. Wcześniej poświęcają sporo czasu na właściwe przygotowanie się (m.in.: na studiowanie Słowa, przygotowanie planu 

spotkania, materiałów i pomocy czy pomieszczeń) tak, aby spotkanie było odpowiednio dostosowane do dzieci i atrakcyjne. 

Często osoby te nie mają „zmienników” i prowadzą szkółki w każdą niedzielę! Wielu z nich w tygodniu pracuje zawodowo, 

mają rodziny i domowe obowiązki. Może nieraz mieliby ochotę po prostu przyjść do kościoła, usiąść wygodnie i wraz z in-

nymi „tylko” brać udział w nabożeństwie. Może chętnie opowiedzieliby komuś o radościach albo problemach, które się po-

jawiają w ich służbie, lecz nie zawsze jest komu. Może potrzebują pomocy w prowadzeniu zajęć (np. w śpiewie czy grze na 

instrumencie) lub w przygotowaniu pomieszczenia czy materiałów. A może brakuje im nagród dla dzieci albo funduszy na 

materiały do zajęć plastycznych… 

„A to tobie nic za to nie płacą?!” – ze zdziwieniem powiedziała matka, której dziecko uczęszcza na szkółki niedzielne. 

Moja przyjaciółka wraz z mężem prowadzą w tym kościele szkółki już od wielu lat, wiedząc, że zapłatę otrzymają w niebie. 

Nie mają „zmienników”, więc muszą być w każdą niedzielę! Dodatkowo przygotowują wraz z dziećmi specjalne programy na 

różne okoliczności, organizują wycieczki i nierzadko z własnej kieszeni pokrywają wiele wydatków.

A jak jest w twoim kościele? Możliwe, że zupełnie inaczej. Może jest wystarczająco dużo nauczycieli, więc nie tylko mają 

wolną jedną lub nawet dwie niedziele w miesiącu, ale dodatkowo ich pracę ułatwia podział dzieci na grupy wiekowe. Możliwe, 

że w twoim kościele służba wśród dzieci należy do priorytetów i dlatego jest doceniana i wspierana pod każdym względem, 

że inwestuje się w nauczycieli (szkolenia, konferencje, materiały...), bo oni z kolei inwestują w dzieci. Chwała Bogu za to!

Myślę, że początek roku szkolnego to bardzo dobra okazja, aby zainteresować się tą sprawą. Może jest potrzeba, aby 

zrobić coś konkretnego, nawet bardzo małego. Warto o to zapytać! Jestem pewna, że „skrzydeł” do dalszej służby doda pra-

cownikom wśród dzieci okazane im zainteresowanie, wdzięczność, kilka słów zachęty, docenienie ich wysiłku. To tak niewiele 

kosztuje. Nawet osoby, które są świadome tego, że w ich kościele ich służba jest ważna i doceniana, potrzebują czasem 
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Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.

motywacji i zachęty. I jeszcze jedno: MÓDL SIĘ o nauczycieli twojego dziecka w przedszkolu, szkole i o tych, którzy uczą je 

Bożego Słowa. A jeśli nie masz dzieci lub są już dorosłe, możesz się modlić o inne dzieci i ich nauczycieli!

Każdemu katechecie, nauczycielowi szkółki niedzielnej i wszystkim zaangażowanym w uczenie dzieci Bożych prawd 

życzymy świeżego „...zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” 

(z 1 Listu do Koryntian 15:58b).                    Dasia Abramovich

Zapraszamy na naszą ogólnopolską 
konferencję dla pracowników wśród dzieci, ka-
techetów, nauczycieli oraz rodziców w Wiśle – 
nie może Ciebie zabraknąć! Już dziś zarezerwuj 
sobie termin: 27 lutego do 3 marca 2013. 

W programie jak zawsze: wykłady biblijne, 
warsztaty i seminaria pomocne w pracy z dzieć-
mi, niezwykła społeczność z braćmi i siostrami 
z całego kraju! Tu spotkasz „starych” znajomych 
i poznasz nowych, dodasz otuchy innym i zo-
staniesz zachęcony. Więcej szczegółów w na-
stępnej Poczcie.

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

• SZKOLENIA, które oferujemy nauczycielom, katechetom, pracownikom wśród dzieci. Ktoś zainwestował w nas, teraz my chcemy inwe-

stować w kolejne pokolenia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

• OBOZY, o których wiele piszemy w tym wydaniu Poczty. Każdego roku spora kwota potrzebna jest na dofi nansowanie pobytu dzieci 

z rodzin, które zmagają się z problemami fi nansowymi, wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych, a także dzieci z domów 

dziecka.

• BIURO, utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, telefon, księgowość, naprawy sprzętu komputerowego, ksero.

• WYNAGRODZENIA dla pracowników etatowych, bez których działalność Stowarzyszenia w takim zakresie jak obecnie nie byłaby możliwa.

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, możesz go wpłacić na potrzeby ogólne lub wybrać, któryś z w/w projektów. Decy-

dując się na projekt „wynagrodzenia” możesz wybrać konkretnego pracownika, wpisując jego inicjały. Może to być wpłata jednorazowa lub 

regularna. Każdy, nawet najmniejszy dar jest dla nas cenny! 

Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć: 

Darowizna na cele statutowe oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś). 

Dziękujemy!

N a r o d z i n y
10 lipca przyszedł na świat 

Samuel Mertens – syn naszej 
współpracowniczki Ewy. Cieszymy się 
ze szczęśliwych narodzin i życzymy 
Ewie oraz jej mężowi Piotrowi wiele 
Bożego błogosławieństwa, mądrości 
i cierpliwości w wychowywaniu syna.

U w a g a  !

Scenariusze zajęć biblijnych dla dzieci przedszkolnych

   40 scenariuszy 
  Pomoce wizualne
 Arkusze pracy
Pieśni z nutami

ROK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik dla przedszkolaków 
Nikt nie jest za mały…Rok I 
JUŻ W SPRZEDAŻY. 

Więcej informacji na stronie 
www.med.org.pl
Zapraszamy! 
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