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jesień 2014
Jesteśmy uratowane! – zawołały ra-

dośnie Oliwia i Klaudia, wpadając do sali, 

w której odbywały się zajęcia plastyczne 

podczas obozu. Skąd taki entuzjazm? Oka-

zało się, że dziewczynki właśnie zostały ura-

towane od wiecznej śmierci, zapraszając Pana 

Jezusa do swoich serc. Ciociu, a ja już jestem zba-

wiona – oznajmiła z przejęciem 7-letnia Julia, siedząc na 

wieczornym spotkaniu obok jednej z opiekunek, która do-

wiedziała się później, że Julka modliła się po lekcji biblijnej 

o zbawienie. Kończył się obóz, kiedy 12-letnia Natalia wy-

znała: A ja chciałabym przyjąć Pana Jezusa, ale nie wiem jak 

to zrobić! Dużo o tym myślałam i wreszcie odważyłam się po-

wiedzieć o tym. Chcę być Bożym dzieckiem i mieć dom w nie-

bie… Tego lata doświadczyliśmy więcej takich radosnych 

błogosławieństw, jak nawrócenie dzieci podczas obozów.

Dzieci w naszym kraju są niezwykłym polem misyjnym. 

Są przyszłością naszych kościołów, wspólnot czy zborów. 

Przyjmują wszystko, co im proponujemy. Co im zatem pro-

ponujemy? Czy jest to wiernie prezentowana Ewangelia? 

W związku z tym na nas, dorosłych, spoczywa wielka od-

powiedzialność.

Dziękujemy Bogu za dzieci i nastolatki, które mogliśmy 

zaprosić na obozy, jak również za wolontariuszy, z którymi 

nieśliśmy tę odpowiedzialność. Dziękujemy, że podejmo-

wali się trudnego zadania docierania do dzieci, które już 

wiele wiedzą, jak również do tych, dla których wszystko 

było nowe, z początku trudne i niezrozumiałe. 

Z myślą o tych, którzy chcą jak najlepiej służyć najmłod-

szym organizowaliśmy szkolenia i cieszymy się, że Bóg posyłał chętne do nauki osoby. Poprzez ich postawę my również 

zostaliśmy zachęceni do dalszej służby szkoleniowej. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych na konferencje regio-

nalne. Jesteśmy również gotowi w miarę możliwości wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom pracowników wśród 

dzieci w danym zborze czy kościele, dlatego też tej jesieni będziemy gościć m.in. w Świdwinie, aby prowadzić warsztaty dla 

nauczycieli szkółek niedzielnych.

Dziękujemy za Twoje wsparcie, Drogi Modlicielu, i prosimy nie ustawaj w modlitwie, gdyż w służbie dzieciom nadal jest wiele 

potrzeb. Piszemy o tych, którym Bóg wyszedł naprzeciw, jednak ciągle pojawiają się nowe i dlatego Twoje modlitwy są bar-

dzo cenne dla nas. Zapraszam do zapoznania się z treścią całej Poczty z MED-u. Elżbieta Płosa

Szkolenie na Mazowszu
Mińsk Mazowiecki był celem naszej podróży w jeden z majowych week-

endów (24–25 maja). Zostaliśmy zaproszeni, by poprowadzić pierwsze 

szkolenie dla pracowników szkółki niedzielnej w zborze, z którym właś-

ciwie od początku jego istnienia mamy kontakt. Rozpoczęliśmy w so-

botę o dziewiątej rano i skończyliśmy tuż przed osiemnastą, a więc był 

to długi dzień, intensywny, ale też owocny. Na początek nauczyciele, 

w większości rozpoczynający dopiero służbę wśród dzieci, poszerzali 

swoją wiedzę na temat lekcji biblijnej oraz nauczania wersetu, a także 

podstaw ewangelizowania dzieci. Następnym razem chcieliby usłyszeć 

więcej na temat pracy z przedszkolakami. Oprócz sobotniej części teoretycznej, w niedzielę była szansa pokazać, jak działa 

ona w praktyce, ponieważ zostaliśmy poproszeni o poprowadzenie szkółki niedzielnej w dwóch grupach wiekowych. Poni-

żej refl eksja jednej z uczestniczek szkolenia:

Szkolenie wiele mi rozjaśniło, ale i potwierdziło to, do czego sama dochodziłam ponad 2 lata. Tu dowiedziałam się tego w kilka go-

dzin prosto i konkretnie. (…) Utrzymać naszą uwagę przez cały dzień to sztuka – gratulacje! No i praktyczne potwierdzenie 

teorii oraz fachowości w czasie szkółki – 18-osobowa grupa dzieci w tak dużym przedziale wiekowym 

– DA SIĘ! Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam życząc Bożej obecności na każdym kroku. (Joanna Maciejko-Bielawska)

Oprócz grupy 9 miejscowych pracowników, do szkolenia dołączyły też 4 osoby z Żyrardowa, które szukają 

swojego miejsca w służbie. Danuta Pustówka
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Spotkanie dla absolwentów
19 czerwca w Studzionce spotkała się ok. 30-osobowa grupa 

absolwentów szkoleń dla pracowników wśród dzieci. Spot-

kanie miało służyć budowaniu lub odnawianiu relacji nawią-

zanych wiele lat temu, zanim jeszcze powstało Stowarzysze-

nie MED. 

Wracając myślami wstecz, przypominam sobie dużo pracy 

związanej z przygotowaniami do tego spotkania i wątpliwo-

ści, czy ktoś znajdzie czas i chęci, żeby na nim być. Modliłam 

się i pokonywałam zniechęcenie, które pojawiło się po dro-

dze. Teraz już wiem, że było warto. Dla mnie jako organiza-

tora spotkanie z wiernymi Bożymi współpracownikami z bliska i daleka (np. ze Szczecina czy nawet Austrii) było ogromnym 

zachęceniem i Bożym darem. Cenne były wykłady Kasi i Andrzeja, a także czas rozmów przy ognisku, jak również piękna 

pogoda. Dziękuję wszystkim, którzy się o nas modlili. I Panu Bogu, który nas obdarował. 

Gabriela Piecha 

Warsztaty Dobrej Zabawy w Ustroniu 
Kolejne Warsztaty Dobrej Zabawy – tym razem dla mieszkańców Polski 

południowej – odbyły się 28 czerwca. W ustrońskiej edycji warsztatów 

wzięły udział 32 osoby, które przybyły z terenu całego województwa 

śląskiego. 

Uczestnicy mogli poznać ciekawe propozycje gier i zabaw, które moż-

na wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą – zarówno na obozach, 

jak również na śródrocznych klubach biblijnych, świetlicach środowi-

skowych oraz szkółkach niedzielnych. Zabawy mogą być przerywni-

kiem pomiędzy innymi elementami spotkania, jak i świetną „klamrą” 

łączącą poruszane na zajęciach z dziećmi tematy.

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w każdym miejscu 

w Polsce. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem MED w Ustroniu 

(tel. 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl).
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Letnia Szkoła Biblijna
W lipcu i sierpniu odbyła się kolejna edycja Letniej Szkoły Biblijnej MED w systemie zaocznym dla pracowników wśród dzieci 

i katechetów. Grupa 11 osób przyjeżdżała przez trzy weekendy do Ustronia aż z Nidzicy (Mazury), Tarnowa, Rymanowa (Biesz-

czady), Kuźni Raciborskiej, Bielska-Białej i Wisły. Przyjeżdżali uczyć się, słuchać wykładów i wykonywać ćwiczenia, a potem 

w domu także ciężko pracowali nad otrzymanymi zadaniami i pracami na zaliczenie. Nauczyli się na pamięć 14 wersetów 

z 18. rozdziału Ewangelii Mateusza, a na końcu zdawali egzaminy. Wśród absolwentów byli między innymi pedagodzy, biegły 

księgowy, pastor, rolnik, studentka, uczennica. Do swoich końcowych prezentacji przygotowali piękne pomoce wizualne. 

Chyba po raz pierwszy zdarzyło się, aby ktoś podczas szkolenia wykonał samodzielnie i profesjonalnie tablicę fl anelową. 

Wykonawczyni przyznała, że zamierza wykorzystywać tę tablicę nie tylko pracując z dziećmi w szkółce niedzielnej, ale także 

na zajęciach, które prowadzi ze studentami.

Uczestnicy szkolenia z radością mówili 

o tym, czego nauczyli się na szkole-

niu i w jaki sposób już zastosowali to 

w swojej służbie. Niektórzy, na przykład, 

w trakcie szkolenia musieli przygoto-

wać program i poprowadzić zajęcia dla 

dzieci na obozie. Pomoce, jakie przygo-

towali i nowy, ciekawy sposób prowa-

dzenia zajęć sprawił, że dzieci 

chętnie i aktywnie uczestni-

czyły w zajęciach, były 

zmotywowane 

i zachęcone 

do nauczenia 

się na pamięć 
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sporego fragmentu z Biblii. Rodzice dzieci byli pod wrażeniem tej pracy i zostali zachęceni, by 

także się zaangażować do pomocy.

Ktoś napisał: Wiele rzeczy wykorzystam w pracy wśród dzieci. Wierzę, że Bóg przygotowywał mnie 

do służby i kształtował na swoje narzędzie. Główna prawda w mojej lekcji brzmiała: Dla Boga nie ma 

rzeczy niemożliwych. Bardzo tego doświadczyłam, bo to, że znalazłam się tutaj, mimo licznych obaw 

i oporów oraz że zakończyłam ten kurs, to tylko dzięki Niemu. To, żeby przedstawić wszystkim moją lekcję, wy-

dawało się ponad moje siły. W pewnym momencie nawet chciałam zrezygnować, tylko dzięki Bogu zostałam.

Inna osoba powiedziała: Mam nadzieję, że główna prawda i zastosowania będą już teraz zawsze w moim nauczaniu. 

Sama jestem zachęcona do nauki wersetów. Dziś w nocy od czwartej nie mogłam spać i myślałam o sposobach, w jakie będziemy 

nauczać dzieci wersetów w ciągu roku. Modlimy się, by Bóg nas mógł jakoś bardziej wykorzystać w służbie ewangelizacji.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że daje nam, pracownikom MED, tak wiele okazji, by dzielić się z innymi tym, czego sami się na-

uczyliśmy. Każde szkolenie jest także dla nas okazją do uczenia się. Tym razem wszyscy, nauczyciele i studenci, zostaliśmy 

poruszeni powagą słów zapisanych w liście Jakuba 3,1: Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami... gdyż wiecie, że otrzyma-

my surowszy wyrok. 

W styczniu i lutym 2015 planujemy kolejne takie szkolenie w ramach Letniej Szkoły Biblijnej. Szczegóły zostaną  podane 

później. Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie aktualności na  naszej stronie www.med.org.pl.

Danuta Abramovich

Obóz językowy
Prawie do samego końca niepewność, 
czy będzie wychowawca i wreszcie 26 
czerwca kandydat na wychowawcę 
pomyślnie ukończył kurs i tym samym 
mógł zostać opiekunem na obozie. Pan 
Bóg zapewnił wszystko na czas, cho-
ciaż cierpliwe czekanie i niepewność 
były trudne. Ostatecznie wszystko do-
brze się poukładało i kolejny Am-En Camp rozpoczął się planowo 2 lipca. 

Tym razem obóz odbywał się w Wiśle Jaworniku. Nowe miejsce doskonale 
się sprawdziło, co prawda bardzo brakowało nam boiska do piłki nożnej, 
ale inne walory tego miejsca, takie jak bliskość gór czy wspaniała kuchnia, 
pozwoliły zapomnieć o tej jedynej niedogodności. Mieliśmy wspaniałą 
grupę 28 obozowiczów z różnych stron Polski, z czego dokładnie poło-
wa z nich była na obozie Am-En po raz pierwszy, a pozostali po raz nawet 
czwarty, czyli od momentu, kiedy pojawiła się u nas grupa wolontariuszy 
z zaprzyjaźnionego kościoła w Evansville w Indianie i rozpoczęliśmy nową 
formułę obozów językowych. 

Dzień rozpoczynaliśmy jako kadra od krótkiego rozważania biblijnego 
i modlitwy o poszczególnych uczestników oraz program danego dnia. Potem budziliśmy obozowiczów i w małych grupach 
wspólnie czytaliśmy oraz rozważaliśmy wybrany Psalm, modląc się o kolejny dzień na obozie. Po śniadaniu słuchaliśmy wy-
kładu biblijnego na temat podróży misyjnych apostoła Pawła oraz jego listu do kościoła w Tesalonikach, starając się odkryć, 
czego my możemy się z niego dzisiaj nauczyć. Przez kolejne dwie godziny ani słowa po polsku, no chyba że ktoś chciał na 
oczach wszystkich udawać, że smaży się jak bekon na patelni. 

Popołudnia były przeznaczone na spacery, kręgle, baseball, siatkówkę, warsztaty plastyczne czy też wspólne zabawy. Wie-
czorami sporo śpiewaliśmy i zazwyczaj mieliśmy gości. Największe wrażenie zrobiła na nas chyba grupa wierzących Romów 
z Podhala, którzy opowiadali o swoich przeżyciach z Bogiem. Byliśmy również w parku wodnym oraz na koncercie. I tak nie-
postrzeżenie minęło 10 dni. Obozowicze wpisali w ankietach, że obóz trwał za krótko! Ktoś napisał: Mam 16 lat i chciałabym 
przyjechać jeszcze w przyszłym roku. Prooooooooszę!; a kolejny zapewnił: Będę za rok! Jeszcze inny postanowił zareklamować 
obóz: Super! Naprawdę bardzo mi się podobało. Polecę innym osobom. 

Boże Słowo działało w sercach obozowiczów, pisali bowiem w ankietach: Na pewno zastosuję codzienne czytanie Biblii; Na tym 
obozie podjęłam decyzję, że powinnam bardziej ufać Bogu; Postanowiłam nie przeklinać; Dwa lata temu przyjąłem Pana Jezusa 
do swojego życia i od tamtego czasu jeżdżę na obozy MED-u. Na tym obozie nauczyłem się wielu rzeczy, ale przede wszystkim, jak 
być lepszym człowiekiem; Planuję wprowadzić do mojej rodziny nawyk czytania Słowa Bożego; Zrozumiałem, że Bóg ma duży 
wpływ na nasze życie i to Jego powinniśmy się pytać o to, jak postępować. 

To są dobre postanowienia, ale wszyscy wiemy, jak trudno jest w nich wytrwać, zwłaszcza, kiedy zabraknie wokół tych, którzy 
wierzą podobnie, kiedy zamiast obozowej przyjaznej atmosfery nastaje codzienność, kiedy presja środowiska jest tak silna, 
że trudno się jej oprzeć. Dlatego wszyscy tegoroczni obozowicze potrzebują wiernych modlitw o to, by wytrwali, by mieli 
siłę oprzeć się presji i odpierać ataki szatana, który na pewno będzie chciał im zabrać to, co zostało w nich zainwestowane 
podczas lata. Danuta Pustówka
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Obóz wspinaczkowy

W tym roku udało się to, co planowaliśmy rok temu, czyli udział w obozie 

grupy nastolatków z zaprzyjaźnionego zboru w Mińsku na Białorusi. Ich 

przyjazd jest niezbitym dowodem na Bożą ingerencję, ponieważ otrzyma-

nie wiz w tak krótkim terminie i z pominięciem procedur, a w dodatku wiz 

rocznych i to całkiem za darmo, było po prostu cudem. Jedna rozmowa te-

lefoniczna z Konsulatem sprawiła, że to wszystko stało się możliwe i grupa 

otrzymała wizy na czas.

Kolejnym cudem okazała się ofi arność naszych wiernych darczyńców. Pro-

siliśmy o pokrycie kosztów dla dziesięciu osób, ponieważ tyle początkowo planowaliśmy zaprosić, ale okazało się że bardzo 

chce przyjechać 15 nastolatków, więc podjęliśmy decyzję, że bierzemy wszystkich i… żeby pokryć całkowity koszt ich po-

bytu zabrakło tylko ok. trzech tysięcy. Wierzymy, że i ten defi cyt zostanie wyrównany we właściwym czasie. Żałuję bardzo, 

że wszyscy ofi arodawcy nie mogli widzieć zadowolenia i wdzięczności na twarzach tej młodzieży oraz ich opiekunów czy 

słyszeć ich modlitw, kiedy dziękowali Bogu za obóz.

Nasza polska młodzież również była zadowolona z tego, że mogli wypoczywać z rówieśnikami z Białorusi, poznawać inny ję-

zyk i kulturę. Wszystko, co zostało zaplanowane podczas tego obozu zrealizowaliśmy w pełni, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. 

To, co jest zawsze ważnym elementem każdego obozu wspinaczkowego, czyli bezdeszczowa pogoda, również zostało zapew-

nione i wszystkie grupy mogły się bez przeszkód wspinać, chodzić na spacery, grać w piłkę czy chłodzić się w strumyku.

Była też okazja do słuchania Bożego Słowa, świadectw misjonarzy i innych chrześcijan, do śpiewania oraz do porannego 

rozmyślania nad wybranymi Psalmami. A oto, co pisali obozowicze w ankietach i po polsku, i po rosyjsku: 

Chcę wybrać wierność Bogu; Zrozumiałam, że tylko Bóg mnie nie opuści; Postanowiłam przestać tak często narzekać i pa-

trzeć pozytywniej na życie, które dał mi Bóg; Postanowiłam częściej rozmawiać z Bogiem; Bardzo fajny obóz. Nie chce mi 

się wyjeżdżać!

Miło słyszeć takie opinie, pozostaje nam modlić się o to, by ich postanowienia były trwałe i by je realizowali. Byli też obozo-

wicze, dla których pobyt na biblijnym obozie był absolutną nowością, ale też i zachętą do poważnego potraktowania kwestii 

wiary i Pana Boga. Potrzebują oni powierzyć swoje niełatwe (bo w domu dziecka) życie Chrystusowi. Módlmy się o nich oraz 

o innych nastolatków, by podejmowali właściwe decyzje i ufali Bogu.

Miło również przeczytać po obozie maila od rodziców, na przykład takiego: 

Bardzo serdecznie chcieliśmy razem z mężem podziękować wszystkim organizatorom obozu „Wspinacz 2014”. 

Nasza córka wróciła zachwycona z obozu. Opowieściom nie ma końca. Pod każdym względem był to naj-

lepszy obóz na jakim była. Nasza starsza córka Karolina też była dwa razy na waszych obozach i także wracała 

bardzo bardzo zadowolona. Jest więc coś szczególnego tam w Wiśle. Żartujemy sobie, że coś szczególnego musicie 

dodawać do jedzenia, jak na przykład miłość i Boże błogosławieństwo. 

Serdecznie pozdrawiamy, Marzena i Roman.

Muszę przyznać, że przed obozami nieraz jest ciężko, kiedy czas goni, kiedy jest niepewność, czy będą 

opiekunowie, ale kiedy tylko zaczyna się obóz, pomimo zmęczenia czuję, że gdyby mnie tutaj nie było, 

pozbawiłabym siebie błogosławieństwa. Ja też korzystam! 

Danuta Pustówka
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Wakacje z Królem w Wiśle
W lipcu budynek szkoły w Wiśle 

Jaworniku znowu zatętnił życiem. 

A to z powodu uczestników i kadry 

obozów dla dzieci. Najpierw odby-

ły się dwa turnusy obozów OMO, 

a potem SOMO. Zarówno uczest-

nicy, jak i kadra przyjechali z całej 

Polski. Niektórzy po raz pierwszy, 

a inni po raz kolejny. Rekordziści 

wzięli udział w obozie OMO już szó-

sty raz. Doświadczoną kadrę „zasi-

liła” spora grupa młodszych osób, 

w większości byłych uczestników 

naszych obozów. Niektórzy byli „tyl-

ko” pomocnikami, a inni już wychowawcami. Na każdym turnu-

sie pracował inny zespół kadry, który prowadził zajęcia biblijne, 

muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe oraz różnego rodza-

ju gry i zabawy. Wszyscy bardzo się starali, aby obozowicze mie-

li dobry, ciekawy i bezpieczny wypoczynek. Wyjście na basen, 

przejazd ciuchcią, ognisko i spacery były dodatkowymi atrak-

cjami. Każdego dnia uczyliśmy się Bożych prawd na podstawie 

historii z życia starotestamentowego króla Dawida. Codziennie 

uczyliśmy się fragmentu z Psalmu 23, tak że na koniec znaliśmy 

go już cały na pamięć. Mieliśmy także „dzień izraelski”, w czasie 

którego poznawaliśmy kulturę, niektóre zwyczaje oraz potrawy 

tego kraju. Wieczorami słuchaliśmy historii Tomka, który mimo 

że nie mógł chodzić, był misjonarzem. Po wysłuchaniu historii 

11-letnia Marta napisała do nas już po przyjeździe do domu: Teraz będę służyć Bogu. Na karteczce piszę wersety, psalmy z Biblii. 

Niedługo będę je wrzucać do skrzynek, położę na ławeczce, dam ludziom do ręki.

„Wakacje z królem” (takie było hasło naszych obozów) szybko się skończyły. Jesteśmy wdzięczni Królowi królów, naszemu 

Bogu za to, że dał nam wspaniały czas na obozie, za to, że nas chronił i troszczył się. Cieszymy się, że niektórzy z obozowiczów 

Jemu powierzyli swoje życie i mogą być pewni tego, że teraz On jest z nimi już każdego dnia. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za tegoroczną obozową kadrę. Za każdą osobę, która poświęciła swój urlop lub część wakacji i przyjechała, by nam pomóc. 

Bez pomocy i zaangażowania się wolontariuszy (ponad 75 osób, a w tym 11 z zagranicy) nie dalibyśmy rady przygotować, a potem poprowadzić aż 6 

obozów. W tym roku w obozach wzięło udział 200 dzieci i nastolatków z Polski oraz 15 nastolatków z Białorusi.

Bez fi nansowego i rzeczowego wsparcia wielu pojedynczych osób oraz całych zborów, a nawet dzieci (!) nie moglibyśmy przyjąć dzieci i nastolatków 

z rodzin ubogich, z domów dziecka, ze środowisk zagrożonych patologią. Nastolatki z Białorusi wzięły udział w obozie wspinaczkowym, ponieważ 

koszty ich pobytu zostały całkowicie pokryte z darowizn. W imieniu własnym, ale także w imieniu dzieci oraz ich rodziców/opiekunów bardzo gorąco 

dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą służbę obozową. 

Dziękujemy także wszystkim, którzy modlili się o obozy, o ich uczestników i opiekunów. Wiemy o nie-

których obozowiczach, którzy słysząc Ewangelię odpowiedzieli na Boże wezwanie i dołączyli do 

Bożej Rodziny. 

Po obozie pisali również do nas rodzice: 

Witam! Chciałam serdecznie podziękować wszystkim organizatorom obozu OMO. 

Córka (Marcela) wróciła bardzo zadowolona, zbudowana, z ogromną ilością niesa-

mowitych wrażeń. Świetnie zorganizowany czas dla dzieci, super ciocie, no i wszyst-

ko to w duchowej atmosferze. Dziękujemy również za kartkę z pozdrowieniami 

oraz piękne zdjęcie. 
Pozdrawiam, Gabriela. 

Niektórzy obozowicze albo ich rodzice zapowiedzieli swój przyjazd na obóz 

także w przyszłym roku. Podobne obietnice złożyli niektórzy wolontariusze. 

Dla nas jest to potwierdzeniem faktu, że obozy są nadal potrzebne. A za-

tem, jeśli taka będzie Boża wola jesteśmy gotowi, aby tę służbę kontynuo-

wać i już teraz rozpocząć przygotowania do przyszłorocznych obozów.

Danuta Abramovich
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Karaiby czy obóz?
Pojechałam na obóz z MED-em jako wolontariusz wiedząc, że nie wypocznę tak, jak 

się wypoczywa na urlopie. I nie pomyliłam się. Pobudka o siódmej, opieka nad dzieć-

mi, prowadzenie zajęć, uzupełnianie dokumentacji, wieczorna odprawa kończąca się 

przed dwunastą w nocy. I tak każdego dnia.

Kiedy wróciłam, ktoś zapytał mnie: „Po co tam pojechałaś? Przecież masz tak mało urlopu 

i w ogóle nie wypoczęłaś…” Odpowiedziałam krótko: „Bo chciałam ”. Ale te słowa zawierają 

bardzo wiele argumentów: pojechałam dlatego, że chciałam w ten sposób służyć Bogu, bardzo lubię 

dzieci, mam wieloletnie doświadczenie w pracy z nimi. Wiem, jak ważne jest to, żeby każdy osobiście poznał naszego Pana 

Jezusa i oddał Mu swoje życie. Pojechałam, ponieważ problemy w mojej pracy zaczęły narastać. Chciałam przestać o tym 

myśleć i przypomnieć sobie, co jest najważniejsze w życiu. Zobaczyć, że poza moim światem jest znacznie więcej, że Pan jest 

wspaniały, a skupianie się na sobie powoduje, że zapominamy o swoim posłannictwie, o ewangelizacji i pomocy innym. 

Czy mi się udało? Jak najbardziej. Oderwałam się od codziennej rzeczywistości, skupiłam się na Bogu, poznałam wspaniałe 

osoby, z którymi mogłam współpracować oraz obozowiczów – dzieci, każde inne, doskonale stworzone przez Boga na Jego 

obraz, z ich radościami i problemami, mądrymi pytaniami i odpowiedziami. Za nic w świecie nie oddałabym tych sześciu dni 

nawet za wyjazd na Karaiby .

Chciałabym jeszcze dodać, zachęcając potencjalnych wolontariuszy i rodziców, mogących posłać swoje pociechy, że obozy 

MED-owskie to najlepiej przygotowane, przemyślane i prowadzone wyjazdy dla dzieci, na jakich byłam. Pan Bóg jest tam na 

pierwszym miejscu, jako ten, dla którego się wszystko odbywa, a dzieci mają mnóstwo okazji do poznawania Go w ciekawy 

sposób.
Agnieszka, wolontariuszka z Krakowa

Jedenasty szczególny obóz 

To był już 11 obóz SOMO. Większość uczestników przyjechała z województwa ślą-

skiego, ale były też dwie osoby ze Szczecina i jedna z Wrocławia. Kadra także zje-

chała się z różnych stron Polski od Ostródy, Warszawy, Radomia, Krzyża Wielkopolskiego, Głogowa i Polkowic po Krosno i Śląsk. 

19 obozowiczów i 23 osoby kadry, to „prawie” luksusowe warunki pracy. Każde dziecko mając swojego opiekuna (a w niektó-

rych przypadkach nawet dwóch) mogło czuć się na obozie kimś wyjątkowym. 

Pierwszego dnia wszyscy zostali pasowani przez obozowego króla na obozowych rycerzy. Pogoda sprzyjała codziennym dłu-

gim spacerom, w czasie których można było podziwiać piękne górskie widoki. Był także wyjazd na basen oraz przejażdżka 

„Wiślańską Ciuchcią” do doliny Czarnego i Malinki. Każdego dnia obozowicze bardzo aktywnie słuchali historii z życia staro-

testamentowego króla Dawida i śpiewali pieśni na chwałę Króla królów. 

Wiele radości i śmiechu sprawiły im zabawy, przede wszystkim te z kolorowym „spadochronem” i z wodą. Opiekunowie zor-

ganizowali też prawdziwą olimpiadę sportową z medalami. Po raz pierwszy w historii obozów SOMO odbył się mecz piłki 

nożnej uczestnicy (chłopcy) kontra kadra (mężczyźni). Uwaga! Pan Bóg odpowiedział na modlitwy wielu osób o to, by na 

SOMO było więcej mężczyzn!!!

Na obozie panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się za rok. Będziemy bardzo się 

cieszyć, jeśli dołączą do nas także nowe osoby, zarówno uczestnicy, jak i kadra. Dziękujemy Panu Bogu, Królowi królów za ten 

wspaniały czas na obozie SOMO w Wiśle Jaworniku! 

Dziękujemy także wszystkim osobom, które zaangażowały się w różnorodną pomoc przed obozem lub w czasie jego trwania. 

Dziękujemy każdej osobie, która modliła się o nas oraz wszystkim, którzy wsparli nas darami rzeczowymi i fi nansowymi. Dziękujemy!

Danuta Abramovich
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POMO 2014 
Projekt Północny Obóz Młodych Odkrywców (POMO) re-

alizujemy już czwarty rok. Kilka lat temu „ambasadorzy” 

MED-u na północy Ilona i Marek Kaczeńscy, postanowili 

zorganizować obóz właśnie na północy Polski. Zapropo-

nowano mi udział w tym przedsięwzięciu i tak to się za-

częło… Jeszcze dwa lata temu nie spodziewałbym się, iż 

czwarty obóz POMO będę koordynował już na miejscu, 

a dokładnie w Gdańsku. 

Tym razem obóz odbył się w nowym miejscu – w Wicku, 

12 km od Łeby, w budynku szkoły, gdzie mieliśmy do 

dyspozycji sale sypialne dla każdej z grup, dwie sale gim-

nastyczne, boisko „Orlik”, duży i kolorowy plac zabaw, si-

łownię na wolnym powietrzu, ścieżkę pełną bajek i kilka 

innych atrakcji, które pozwoliły nam w pełni realizować 

program ewangelizacyjny pt. Wyspa Skarbów. 

W obozie uczestniczyło 41 dzieci, a służyło im 12 osób 

kadry, z której większość to wolontariusze – niektórzy 

byli pierwszy raz, a inni są z nami od kilku lat na POMO, 

za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Obóz trwał 8 dni 

– od 2 do 9 sierpnia. W tym czasie odbyły się dwie wy-

cieczki: do Łeby oraz do Sea Park w Sarbsku. Było także 

wiele gier i zabaw, kół zainteresowań oraz opowiadanie 

historii misyjnych. Kilkoro dzieci w trakcie obozu oddało 

w modlitwie swoje życie Panu Jezusowi – niech Bogu bę-

dzie chwała za wspaniały cud nowonarodzenia tych mło-

dych ludzi. A czego nauczyły się dzieci na obozie? Poniżej 

ich wypowiedzi. 

Nauczyłem się, że: Zanim coś powiem, to muszę najpierw 

zastanowić się, czy to będzie dobre; Nie można dokuczać 

innym; Trzeba być uczciwym; Pan Jezus jest Barankiem 

Bożym; Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza ludzi; Pan Bóg 

jest bardzo ważny w życiu; Jezus kocha każdego z nas 

i wystarczy zaprosić Go do swojego serca, aby otrzy-

mać dom w niebie; Mogę się zmienić na lepsze – chcę 

się zmienić oraz bardziej pokochać Boga; Nauczyłem się 

czytać Biblię.

A oto wypowiedzi wolontariuszy, którzy służyli 

dzieciom na obozie:

Widok uśmiechniętych buziek chłopaków, moż-

liwość odpowiedzi na ich trudne pytania oraz 

świadomość, że dzięki temu mogli odkryć ko-

lejne skarby z Bożego Słowa sprawiły mi naj-

więcej radości; Kadra była „zgrana” – byliśmy 

jednomyślni i to miało ogromny wpływ na 

pracę jaką wykonaliśmy; Najwięcej radości 

sprawiła mi przemiana i przełom w grupie dzie-

ci. Dwa dni przed końcem obozu chłopcy prawie 

całkowicie przestali przeklinać, bić się i nawzajem sobie pomagali; Czułam się na pierwszej linii frontu, pod obstrzałem wroga, ale 

Pan Bóg nauczył mnie ważnej lekcji – jak poddawać się Jemu i być zwycięzcą; Szczere i świadome nawrócenie jednej z dziewczynek 

oraz przywilej modlitwy i rozmowy z nią w tym najważniejszym momencie życia był dla mnie ogromną radością, zachętą do dalszej 

służby oraz dowodem Bożego działania.

Jak co roku w obozie uczestniczyło wiele dzieci z rodzin niepełnych i w trudnej sytuacji fi nansowej, dla których wyjazd na 

ten obóz był jedyną wyjazdową formą wypoczynku. Dzięki współpracy z takimi organizacjami jak Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku oraz Gmina Krzyż Wielkopolski, które wspierają nasze działania i pomagają w docieraniu do rodzin, mo-

gliśmy zaprosić na obóz najbardziej potrzebujące dzieci. Osobiście jestem wdzięczny Panu Bogu za „otwarte drzwi” w takich 

instytucjach, które doskonale wiedzą, czym się zajmujemy i wyrażają chęć pomocy w realizacji celów stowarzyszenia. 

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski
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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   
w w w. m e d. o r g. p l   Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

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!

Letnie spotkania dla dzieci
Oprócz obozów nasi pracownicy angażowali się także 

w prowadzenie Wakacyjnych Klubów Biblijnych w Zelowie, 

Rawie Mazowieckiej i Studzionce. W niektórych spotka-

niach uczestniczyło nawet 80 dzieci, które uczyły się Słowa 

Bożego na pamięć, poznawały historie biblijne oraz misyj-

ne i wspólnie spędzały kilka godzin w ciągu dnia. Uczyły się 

posłuszeństwa i zaufania Bogu, zgłębiały też temat mądro-

ści po to, by rozważnie wybierać przyjaciół i podejmować 

właściwe decyzje w życiu. Dzięki takim akcjom pracownicy 

MED docierali do uczestników całorocznych klubów biblij-

nych dla dzieci, ale też i do tych, które pojawiają się na nich 

jedynie w czasie wakacji lub świąt.        Elżbieta Płosa

Konferencje
Jeśli pracujesz z dziećmi, szukasz inspiracji i zachęty do służby oraz chcesz poświęcić jeden dzień, by nauczyć się czegoś no-

wego, to zapraszamy cię do udziału w regionalnych konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie MED. 

W 2014 r. będą się one odbywały w następujących miejscach i terminach:

Więcej szczegółowych informacji ukaże się na stronie internetowej www.med.org.pl. Zapraszamy!

Szkolenia w biurze MED
W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy serię szkoleń wykładowo-warsztatowych. Ich celem jest wspieranie nauczycieli 

i rodziców w ich roli nauczająco-wychowawczej. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy 

je kontynuować od października, w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Nadal będą odbywały się w naszym biurze w Ustroniu.

Na dwa najbliższe miesiące nowego roku szkolnego 2014/2015 proponujemy następujące tematy: 

 – Jak wprowadzić i utrzymać dyscyplinę na zajęciach w grupie przedszkolnej (25 października) 

 – Formy i metody dyskusji z dziećmi i nastolatkami (29 listopada).

Szczegółowe informacje dotyczące tych szkoleń można będzie znaleźć na stronie 

     www.med.org.pl w aktualnościach. 

      Serdecznie zapraszamy!

11 października
Żory 

Miejski Ośrodek Kultury, 

ul. Dolne Przedmieście 1

25 października
Łódź

Kościół Chrześcijan Baptystów, 

ul. Nawrot 27

8 listopada 
Gdańsk Stocznia

Kościół Ewangeliczny 

„Misja Łaski”, 

ul. Doki 1, Blok 32B


