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Drogi Modlicielu!

Z okazji nadchodzących świąt 

 pamiątki narodzin Pana Jezusa Chrystusa, 

pragniemy złożyć Ci życzenia słowami pieśni:

„Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata

Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata

Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz?”

Ufamy, że odpowiedź na zawarte 

w tej pieśni pytanie „po co żyjesz” 

znajdziesz w Królu królów i Panu panów, 

Jezusie – Księciu Pokoju!

 
 

         

 
 

 
      Pracownicy oraz Zarząd MED

J
esteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że przeprowadził nas przez kolejny rok służby i chcemy 

dzielić się z Tobą owocami Jego działania. Doświadczyliśmy wielu błogosławieństw, kiedy 

używał nas, by pomagać innym, a także gdy posyłał innych, by pomagali nam. Dziękujemy za 

każdą osobę, którą pobudzał do modlitwy czy jakiejkolwiek innej formy wspierania naszych działań 

ku Bożej chwale.

Jesienne miesiące wypełniły spotkania z pracownikami wśród dzieci w różnych częściach naszego 

kraju. Łódź, Podkowa, Świnoujście, Gdańsk i Wisła – to miejsca, w których dzięki Bożej łasce mogliśmy 

usługiwać i budować relacje. W czasie kilkudniowego zgrupowania pracowników byliśmy zachęcani 

do modlitwy. Zaś podczas poobozowego spotkania wolontariuszy był czas na dzielenie się wrażenia-

mi z letnich akcji MED-u. Wspominając lato, jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowania do przyszło-

rocznych obozów, a przede wszystkim poszukiwania wolontariuszy chętnych do współpracy. Możesz 

włączyć się w te akcje i poinformować innych o naszych potrzebach.

Mamy nadzieję, że z Tobą i wieloma innymi osobami spotkamy się na konferencji, którą zaplano-

waliśmy na przełomie lutego i marca. Więcej informacji na temat  konferencji oraz wolontariatu 2013 

w załączonej ulotce oraz na naszej stronie: www.med.org.pl. 

Modlimy się, by czas świątecznych spotkań przybliżał dzieci i dorosłych do żyjącego Pana Jezusa, 

który dla nas stał się Człowiekiem.
Elżbieta Płosa
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W  Po d kow i e

W
 czasie letnich wakacji mogliśmy dwu-
krotnie prowadzić półkolonie w Hajnówce 
w oparciu o wydany przez MED podręcznik 

Wielkie Igrzyska. Program sprawdził się zarówno wśród 
dzieci z rodzin wierzących, jak i tych spoza kościoła. Dzieci 

uczestniczące w zajęciach biblijnych mogły określić, czy są zawodnikami Bożej drużyny i do-
wiedzieć się, jakiego trenera należy słuchać. Niektóre z nich powierzyły swoje życie Jezusowi!

Dobrym wprowadzeniem do lekcji były scenki. Część wersetów, które okazały się zbyt trud-
ne, zmieniliśmy na bardziej zrozumiałe. Łatwo można było przygotować oraz sprzątnąć sceno-
grafi ę, np. puchary, fl agi, medale czy inne sportowe gadżety. Pytania do lekcji ułatwiały powtó-
rzenie materiału oraz pobudzały ducha rywalizacji. 

Gotowy program jest na pewno dużą pomocą w służbie dzieciom. Jesteśmy wdzięczni za 
tych, którzy podejmują się trudnego zadania pisania takich materiałów.

Katarzyna Culepa, Ewelina Polikatus

W  Ło d z i

XVI 
Międzywyznaniowa Regionalna Kon-
ferencja dla Pracowników wśród Dzieci 
odbyła się w Łodzi 29 września. Wspól-

nie z Gabrysią Piechą i Andrzejem Żydkiem usługiwali-
śmy uczestnikom tego spotkania, którzy przyjechali m.in. 
z Zelowa i Pabianic, a także z okolicznych zborów. Myślę, że była to bardzo dobra okazja, by razem wielbić Boga, 
poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie służby dzieciom i nawiązywać nowe kontakty.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad tematem przekazywania wiary kolejnym pokoleniom. Gabrysia dzieliła się 
cennymi wskazówkami, jak śpiewać z dziećmi podczas zajęć biblijnych. Uczestnicy obejrzeli również pokaz przy-
kładowej lekcji biblijnej dla dzieci w wieku szkolnym, a także mieli możliwość nabycia naszych materiałów.

Wyjechaliśmy zbudowani wspólnie spędzonym czasem. Na koniec wypada zachęcić tych, których nie było: 
Następnym razem nie przegapcie takiego wydarzenia!                                                            Elżbieta Płosa

W  Wi ś l e

W
 październiku spędziliśmy kilka dni na zgrupowaniu 
pracowników MED. Naszymi gośćmi byli Bob i Corrie 
Evans z USA, a temat, nad którym się zastanawiali-

śmy, dotyczył modlitwy. Podczas swojej usługi Bob przekazywał nam cenne biblijne wskazówki, jak i o co należy 
się modlić, a przede wszystkim podkreślał ważność codziennej rozmowy z Bogiem.

Zgrupowanie było również okazją do planowania tego, co przed nami oraz omówienia ważnych tematów 
związanych z naszą bieżącą służbą. Pomocą służyli też członkowie naszego Zarządu.

W wolnym czasie, dzięki pięknej pogodzie, wyruszaliśmy na długie spacery, a wieczorami budowaliśmy relacje, 
ciesząc się wspólnie spędzonymi chwilami podarowanymi przez Boga.                            Elżbieta Płosa

W
 jeden z październikowych weekendów mieli-

śmy, jako stowarzyszenie, możliwość zaprezen-

towania naszych wydawnictw na konferencji 

w Podkowie Leśnej. Kiedy wyłożyłyśmy na stoliki nasze mate-

riały do pracy z dziećmi, dziękowałam Bogu, że jest ich tak dużo i że tak wielu nauczycieli z różnych kościołów może z nich 

korzystać. Spotkania ze wspaniałymi ludźmi, którzy pragną służyć Panu Jezusowi były moją radością. Szczególnie miło 

było zobaczyć uczestniczki naszych zimowych konferencji Mirkę i Asię oraz poznać ich mężów – Bożych zapaleńców.

Podczas tej konferencji poznałam też dziewczynę, która jako dziecko słuchała kasety z pieśniami dla dzieci Idź w stro-

nę światłości, a teraz, widząc ją na naszym stoisku cieszyła się, że wznowiliśmy to nagranie na płytach.

Jestem wdzięczna Bogu za bezpieczną podróż, tym bardziej że akurat wtedy pierwsze, obfi te opady śniegu spara-

liżowały Mazowsze. Chociaż więcej czasu spędziłyśmy w samochodzie niż na samej konferencji, to warto było tam być.

Gabriela Piecha

Wi e l ka  p o m o c 
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J
eśli chodzi o Polskę, to nie można pojechać dalej 
na północny zachód niż do Świnoujścia. To właś-
nie tam aż trzykrotnie w październiku i listopadzie 

udawali się instruktorzy MED-u, by przeprowadzić szkole-
nie dla pracowników wśród dzieci. Do nauczycieli szkółek 
z dwóch świnoujskich kościołów dołączyli także pracow-
nicy wśród dzieci z dwóch zborów szczecińskich, tworząc 
wspaniałą grupę kilkunastu pilnych studentów. Warto do-
dać, że nauczyciele ze Szczecina brali udział w szkoleniu, 
by przygotować się do zajęć szkółki niedzielnej, która w ich 
„młodym” zborze ma zostać dopiero zapoczątkowana! 

By nie pisać za dużo ze swojej perspektywy, oddaję po-
niżej głos absolwentkom tego szkolenia.

Danuta Pustówka

W
 łaśnie wróciłam ze szkolenia MED-u. Jedyne 
czego żałuję to to, że już się skończyło! Lidia, 
Danusia i Asia z uśmiechem i profesjonali-

zmem przekazywały w bardzo przystępny sposób swoją 
wiedzę. Atmosfera była tak przyjemna, że aż chciało się uczyć, a było czego!

W trakcie zajęć otrzymaliśmy profesjonalne materiały, które systematyzowały informacje, ułatwiały naukę i bę-
dą mi pomocą jeszcze przez długi czas. Ponadto poznałam wiele radosnych pieśni chwalących Boga, których moż-
na nauczyć dzieci. Muszę przyznać, że zrozumiałam także wiele ważnych prawd dotyczących mojego osobistego 
życia z Bogiem. Zostałam bardzo zachęcona do pracy z dziećmi oraz do pogłębiania relacji ze Stwórcą.

Szkolenie polecam tym, którzy chcą się doskonalić w służbie dla dzieci, rozpocząć taką służbę lub mają do czy-
nienia z dziećmi np. jako rodzice, dziadkowe, ciocie czy wujkowie.        Agnieszka Grabowska, Szczecin

P
rowadzę zajęcia z dziećmi od około 7 lat. Lubię 
moją służbę, ponieważ wiem, że przekazuję słu-
chaczom więcej wartości niż tylko samą wiedzę 

o Bogu. Mam pragnienie bliskiej relacji z Panem Jezusem 
z wdzięczności za nowe życie w Nim i chciałabym, aby moi słuchacze podzielali to pragnienie.

Na zajęciach dla dzieci z rodzin niewierzących dostrzegłam, że nie umiem przekazywać zastosowania prawd 
wynikających z historii biblijnych. Dopiero na szkoleniu zrozumiałam, że prawdę biblijną należy przeplatać w ca-
łym opowiadaniu i powtarzać, by była jak ziarno siane wiele razy.

Modlę się, by Pan pozwolił mi płynnie przekazywać treści Bożego Słowa i abym nabytą wiedzę umiała wykorzy-
stać w praktyce. Staram się uwzględniać przekazywane na szkoleniu uwagi i cieszę się, że się na nim znalazłam.

Elżbieta Bijowska, Świnoujście

O
 zorganizowaniu konferencji w Gdańsku po-
myśleliśmy głównie z powodu problemów 
z dyscypliną na zajęciach, zgłaszanych nam 

przez niektórych uczestników zeszłorocznego szkolenia. 
Zagadnienie dyscypliny miało być zatem przewodnią my-
ślą naszego spotkania, ale zaprosiliśmy również Gabrysię 
Piechę z tematem „Nauczanie przez śpiewanie” oraz kilka 
osób z różnych społeczności trójmiejskich, by podzieli-
ły się wskazówkami na temat tego, jak zaczynały i nadal 
prowadzą pracę z dziećmi. Udało nam się również zapro-
sić Piotrka Stępniaka, oddanego Bogu byłego gangstera, 
który... nie usłyszał ewangelii w dzieciństwie i dlatego za-
chęcał nas do zdecydowanego ewangelizowania dzieci, 
wiedząc jakie to ważne.

Bogaty program konferencji zaplanowany od 10.00 do 16.00 niejednego zmęczył, ale mamy nadzieję, że niko-
go nie zniechęcił. Naszą modlitwą było uwielbienie Boga i zachęcenie przybyłych osób. Uważamy tę modlitwę za 
wysłuchaną!

Po l e ca m  s z ko l e n i e

U c z yć  e f e k t y w n i e 

W  Tr ój m i e ś c i e

W  Św i n o u j ś c i u
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  Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki 
  finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.

  Projekty, na które można przesyłać darowizny: 
  szkolenia, obozy, konferencje, biuro, wynagrodzenia, wydawnictwo.    
   Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć: 
   Darowizna na cele statutowe 
   oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś). 
           Dziękujemy!

Kilka osób dziękowało nam za całokształt, a trzy z nich wyraziły szczególne podziękowanie za każdą z części: 
za wykład o śpiewie (osoba, którą w nowopowstałej społeczności poproszono o prowadzenie śpiewu z dziećmi), 
za warsztaty o dyscyplinie (doświadczone w pracy z dziećmi małżeństwo, które jednak znalazło tu nowe pomysły 
i zapał) oraz za świadectwa (osoba, która szukała swojego miejsca w służbie).

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta konferencja mogła się odbyć. Dziękujemy 
również tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i po prostu przybyli.

Ambasadorzy MED na północy, Ilona i Marek Kaczeńscy

P
rzyjechałam na konferencję 
do Gdańska, mając pewne 
myśli dotyczące pracy z dzieć-

mi. Jednak niektóre kwestie były dla mnie niejasne, ponieważ nie wiedziałam od czego zacząć i jak kontynuować 
tę pracę. Tutaj znalazłam odpowiedź!

Usłyszałam sporo świadectw o tym, jak rozpocząć zajęcia dla dzieci w klubie lub świetlicy, jak zorganizować 
domowe spotkania dla dzieci z sąsiedztwa, jak zaangażować się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy 
na Północnym Obozie Młodych Odkrywców. Teraz mam sporo informacji i kontaktów.

Jestem wdzięczna naszemu Panu, bo On wie, gdzie nas skierować, żeby dać nam odpowiedź! Dziękuję organi-
zatorom konferencji Ilonce i Markowi. Bożego błogosławieństwa, kochani! Pozdrawiam serdecznie.         Żenia

W
 listopadową sobotę i nie-
dzielę w Ośrodku h2o 
w Kiczycach rozbrzmiewa-

ły echa letnich akcji MED-u. Zapro-
siliśmy naszych wolontariuszy, by 

spędzić wspólnie weekend. Spotkanie było 
okazją do modlitwy, budowania relacji 
i służyło zachęceniu do dalszej służby.

Ponad trzydziestoosobowa grupa mo-
gła słuchać wykładów biblijnych, uwielbiać 
Boga, obejrzeć fotorelacje z obozów, wziąć 
udział w konkursie biblijnym czy przygoto-
wać krótką pantomimę. Nie zabrakło dys-
kusji przy kawie i herbacie oraz zajęć pla-
stycznych, skoro program spotkania miał 
odzwierciedlać plan dnia obowiązujący na 
naszych obozach.

Jesteśmy pełni wdzięczności dla Boga, że obdarował nas tyloma wspaniałymi ludźmi, którzy służą dzieciom 
swoimi talentami. Mamy nadzieję, że w przyszłości Bóg pozwoli nam się spotkać w jeszcze szerszym gronie.

Warto dodać, że w niedzielę, w kilkuosobowym zespole rozmawialiśmy o przyszłorocznych obozach, dzieląc 
się pomysłami i sugestiami dotyczącymi planu obozowego, programu biblijnego i innych kwestii związanych 
z tym tematem.                  Elżbieta Płosa

W  K i c z yca c h  ( p ) o  o b oz a c h

Z n a l a z ł a m  o d p ow i e d ź
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