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zima 2014

ANI TY, ANI JA, ANI NAWET CAŁY ŚWIAT. ANI RĘKA, ANI NOGA, NIE POTRAFIĄ ŻYĆ BEZ BOGA. POTRZEBUJĘ CIĘ…
Tak brzmią słowa piosenki, którą lubię śpiewać z dziećmi. Przypomina mi ona o tym, że każdy z nas jest arcydziełem Bożego 
stworzenia. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i aby prowadzić spełnione życie, potrzebujemy Jego stałej obecności. 
Każda część naszego ciała działa sprawnie dzięki Bożej pomocy. Kiedy rok zbliża się do końca i próbujemy go podsumować, 
możemy zastanowić się, jak wykorzystaliśmy nasze ręce i nogi, jakie słowa wypowiadały nasze usta, czy pozwoliliśmy Bogu, 
by działał przez nas? 
W niniejszym wydaniu Poczty piszemy o tym, co Bóg czynił w służbie dzieciom. Wspominamy jeszcze o owocach letnich 
obozów, aby zachęcić Cię do modlitwy o dzieci i nastolatki, których serca zostały poruszone przez Boga. Dzielimy się także 
wspomnieniami z konferencji regionalnych, które posłużyły do zachęty i inspirowania przybyłych uczestników. Piszemy 
o trwającej już od wielu lat służbie w Ozorkowie i dowodach Bożej wierności w tym miejscu. Przedstawiamy również plany 
szkoleniowe na kolejny rok. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w nich. 
Nadchodzi również pora, aby zaplanować przyszłoroczne obozy. Pamiętaj o nas w modlitwach, kiedy będziemy podej-
mowali decyzje w tej sprawie,  ustalali program obozów i poszukiwali wolontariuszy.
Niezmiennie jesteśmy wdzięczni za Twoje modlitwy. Są dla nas niezwykle cennym wsparciem podczas każdego projektu, 
który realizujemy, gdyż wiemy, że nasze działania są związane z duchową walką, z której możemy wyjść zwycięsko dzięki 
Bożej mocy i Twojemu modlitewnemu zaangażowaniu. Dziękujemy Bogu za wszystkich darczyńców, za ich jednorazowe 
i regularne ofi ary, które były i wciąż są bardzo potrzebne, aby nasza służba mogła istnieć nie tylko w takim wymiarze jak 
obecnie, ale również się rozwijać. 

Elżbieta Płosa

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym” 
(Łk 2, 14).

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim Czytelnikom 

„Poczty z MED-u” wraz z rodzinami, bliskości Pana Jezusa – Króla królów i Pana panów, 

który stając się podobnym do nas człowiekiem, uniżył się aż do śmierci na krzyżu, 

aby dać nam szansę pojednania się ze Stwórcą. 

Niech Święta będą wypełnione Jego miłością, pokojem, 

nadzieją i wdzięcznością serc! A Nowy Rok niechaj obfi tuje 

w wiele dobrych owoców Waszego życia z Bogiem!

Życzą Pracownicy oraz Zarząd MED
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Bóg wyciągnął rękę…
Przez obozy MED-u przewijają się każdego roku dziesiątki dzieci i nastolatków. 
Niektóre z nich pozostają w szczególny sposób w naszej pamięci, ponieważ mo-
żemy dzielić się z nimi Ewangelią, rozmawiać i modlić się o ich zbawienie. Po-
stanowiliśmy podzielić się świadectwem Bożego działania w życiu niektórych 
z nich. 

Sylwia
15-letnia Sylwia przebywa wraz ze swoim młodszym bratem w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. Dzięki staraniom wierzących osób z tamtejszego mia-
sta i ich przyjaciół, dwa lata temu pojechała wraz z grupą dzieci z placówki na letni 
obóz MED-u. Bóg poruszał jej serce. Pragnęła zmiany. Modliła się o polepszenie re-
lacji ze swoim bratem Mikołajem. Po obozie wzięła udział w korespondencyjnym 
kursie biblijnym. Skończyła praktycznie cały. Nie otrzymała jedynie dyplomu 
ukończenia, bo kontakt z placówką się urwał. W tym roku Bóg po raz kolejny 
przyprowadził ją na chrześcijański obóz MED-u. Upomniał się o jej życie. Sylwia 
zmaga się z problemami, zachowuje się typowo dla nastolatki, która próbuje 
zwrócić na siebie uwagę często negatywnym zachowaniem, przychodzi jednak 
na biblijne spotkania młodzieżowe do miejscowego zboru. Przyprowadza ze 
sobą trzy lub cztery inne osoby! Módl się o nawrócenie Sylwii i dziękuj za dowody 
Bożej troski o jej życie.

Marta
11-letnia Marta pochodzi z niewierzącej rodziny, wychowuje się w trudnych warunkach, w małym mieszkaniu, gdzie pije 
się alkohol. W zeszłym roku podczas obozu organizowanego przez MED usłyszała Ewangelię i w związku z tym odważnie 
zapukała wówczas do drzwi pokoju nauczycielki i poprosiła o rozmowę. Chciałabym oddać swoje życie Bogu – powiedziała. 
I tak się stało. Marta zaprosiła Pana Jezusa do swojego serca. W tym roku przyjechała po raz drugi na obóz, aby budować 
swoje chrześcijańskie życie. Teraz służy Mu wiernie, chociaż nikt w domu nie wspiera jej w podążaniu za Bogiem. Pomimo 
osamotnienia, od momentu nawrócenia samodzielnie chodzi do zboru w swoim mieście. Bierze także udział w kolejnym 
biblijnym kursie korespondencyjnym, który prowadzi MED. W jednym z listów zapytała: Jak mogę podobać się Bogu? Proszę, 
módl się o Martę, aby wytrwała w postanowieniu, by żyć z Bogiem, szczególnie kiedy wchodzi w trudny nastoletni okres 
życia. Módl się o zbawienie jej najbliższej rodziny.

Klaudia
12-letnia Klaudia to szczupła, drobna blondynka. Dzięki wsparciu fi nansowemu życzliwych osób mogła pojechać na 
Północny Obóz Młodych Odkrywców. Bóg przygotował jej serce na przyjęcie zbawienia. Z radością obserwowałam, jak z za-
interesowaniem brała udział w zajęciach biblijnych, chętnie czytała wersety z Biblii, aby w połowie obozu szczerze otworzyć 
swoje serce dla Boga, o którym wcześniej niewiele wiedziała. W tym najważniejszym momencie życia wyznała: Jestem grzesz-
na. Poprosiłam Pana Jezusa, aby mnie uratował od kary. Co mam dalej robić? – zapytała. Z radością udzieliłam jej odpowiedzi. 
Teraz Klaudia poznaje Boga m.in. uczestnicząc w korespondencyjnym kursie biblijnym. Niedaleko jej miejsca zamieszkania, 
wierząca opiekunka z obozu POMO prowadzi chrześcijańską świetlicę, Klaudia zaczęła przychodzić na spotkania. Módl się, 
aby była wierna Bogu i stała się świadectwem dla rówieśników.

Oskar

Ciociu, fajny obóz, ale czemu tak dużo mówimy o Bogu? – to wypowiedź Oskara w drugim dniu obozu organizowanego przez 
MED. Dla kogoś, kto zna sytuację chłopca, taka wypowiedź nie dziwi. Oskara poznałam w świetlicy, gdzie zaangażowałam się 
jako wolontariuszka do prowadzenia korepetycji. I tak zaczęła się moja cotygodniowa praca z tym chłopcem.
Miał zaległości głównie z języka polskiego. Wymagał bardzo dużo zachęcenia, szybko się poddawał przy minimum trudności. 
Czasami odprowadzałam go do domu. W czasie drogi zadawał pytania, także o Bogu. Powiedział, że jego rodzina nie chodzi 
do kościoła, a on został wypisany z lekcji religii.
Poznając jego sytuację rodzinną, bardzo chciałam, aby pojechał z nami na obóz. Udało się, mama wyraziła zgodę. Oskar brał 
udział nawet w kółku teatralnym. Nie wiem dokładnie, co przeżywał na obozie, ponieważ nie mówił o tym, ale po powrocie 
do domu, okazał się dużo spokojniejszy i mniej agresywny. 
Chcę mieć nadal z nim kontakt. Ostatnio pojawiła się możliwość, aby uczestniczył w zajęciach klubu biblijnego. Proszę, módl 
się, aby chciał tam uczęszczać oraz aby jego mama się zgodziła na to.

Joanna Pilch-Lewicka i Elżbieta Płosa
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Dobre owoce 
Mimo że od lata upłynęło już sporo czasu, 
chciałabym wrócić raz jeszcze do obozu 
wspinaczkowego, ponieważ jesienią na 
chrześcijańskiej konferencji spotkałam 
rodziców kilku nastolatków z Mińska (Bia-
łoruś), a rozmowy z nimi bardzo mnie za-
chęciły. Dowiedziałam się, jak ich dzieci 
przeżywały i wspominały ten obóz, oraz że 
niektóre z nich zaufały Panu Jezusowi. 
Widziałam też na stronie ich kościoła fi lmik 
z relacji dla zboru, jaką same nastolatki przy-
gotowały z pobytu w Polsce, gdzie śpiewały 
po polsku i dzieliły się świadectwami! Potem 
otrzymaliśmy do naszego biura list pastora 
Igora, w którym napisał m.in.: „ […] Bardzo 
często wspominam obóz, który wspólnie organizowaliśmy wiele lat temu, i na którym osobiście byłem. Przyniósł on wiele 
dobrych owoców dla Bożego Królestwa. Wielu spośród ówczesnych nastolatków (obecnie dorosłych ludzi) jest członkami 
naszego kościoła «Благовестие» i służą Panu. Niektórzy nauczają w szkółce niedzielnej. Wierzę, że te ziarna, które posialiście, 
przynoszą owoc do dziś. Także dla mnie samego ten obóz był bardzo pożyteczny. Często w kazaniach podaję przykłady prawd 
duchowych, których nauczaliście na obozie, a także przykład Waszej służby i ofi arności wierzących z Polski. W tym roku Pan 
Bóg pozwolił odnowić nasze kontakty i 15 naszych nastolatków mogło znów pojechać do Polski. Było to możliwe dzięki temu, 
że Pan dotknął Waszych serc, by złożyć materialną ofi arę na pokrycie kosztów pobytu naszych dzieci. Dla nas jest to ogromna 
pomoc, dlatego że niektóre z tych nastolatków pochodzą z wielodzietnych czy niezamożnych rodzin, które nie byłyby w stanie 
zapłacić za pobyt. Członkowie naszego kościoła także dołożyli się do tego wyjazdu, opłacając dzieciom koszty podróży. Widzi-
my już pierwsze owoce w życiu tych, którzy byli na obozie. […] Dwóch nastolatków, Roman i Ilia, zaufało Chrystusowi. Wierzę, 
że to posiane przez Was w sercach nastolatków ziarno sam Pan rozwinie w swoim czasie i pomnoży”. 
Mogłabym jeszcze dodać do tego historię Edika, który przyjechał na obóz jakby „przez przypadek”, z listy rezerwowej. Wcześ-
niej unikał kontaktu z grupą młodzieżową, w czasie nabożeństw siadał ponury gdzieś na schodach, byle dalej, ale kiedy 
przyjechał na obóz, po paru dniach zaczął z zaangażowaniem, które było widać nawet na jego twarzy, śpiewać i uczestniczyć 
we wszystkich zajęciach. Dowiedziałam się, że on także postanowił po obozie powierzyć swoje życie Bogu.
Chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy modląc się o ten obóz czy też wpłacając ofi ary na pobyt grupy 
białoruskiej mają w tym dziele swój wielki udział. Widząc dobre owoce, możemy wszyscy dziękować Bogu i prosić o kolej-
ne dzieciaki, by także one zostały pobudzone do życia z Nim i służby.

Danuta Pustówka

Wierzyć się nie chce…
Minęło 28 lat odkąd poprowadziłam pierwsze spotkanie dla dzieci w klubie biblij-
nym w Ozorkowie. I choć na przestrzeni minionych lat dzieci wyrastały, zmieniali 
się ludzie i okoliczności, to zajęcia zawsze się odbywały w jednym lub dwóch klu-
bach, a podczas nich dzieci miały okazję nie tylko uczyć się prawd o Bogu po-
przez lekcje biblijne, ale również poprzez naukę Słowa Bożego na pamięć. Jestem 
wdzięczna Panu Bogu, że w tym roku znowu mam możliwość głoszenia Słowa 
Bożego w dwóch klubach biblijnych dla dzieci w Ozorkowie. Na cotygodniowych 
zajęciach pojawia się grupa chłopców i dziewczynek, z którą niedawno miałam 
okazję porozmawiać o tym, dlaczego przychodzą na zajęcia, które prowadzę. Oto 
ich wypowiedzi:
Mam pięć lat i przychodzę na zajęcia od 2012 roku – oznajmiła Kinga. Przychodzę do 
klubu, bo uczę się fajnych piosenek, np.: „Kto stworzył migocące gwiazdki”. Nauczyłam się też rysować, a moim ulubionym boha-
terem biblijnym jest Pan Jezus, bo kocha nas wszystkich.
A ja przychodzę tutaj od początku pierwszej klasy szkoły podstawowej – podkreślił 10-letni Mateusz. Można dużo dowiedzieć się 
o Bogu. Zapamiętałem werset biblijny, którego uczyliśmy się na pamięć: „Jezus rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają 
Słowa Bożego i strzegą go”. Chciałbym zaprosić swojego kolegę na zajęcia.
Mnie zaprosił brat – stwierdziła Weronika. Mam 9 lat. Przychodzę, bo jest fajnie. Chciałabym zaprosić innych, bo mogą się czegoś 
nauczyć.
PROSZĘ, wspieraj swoimi modlitwami mnie i moją służbę w klubach. Dziękuj Bogu ze mną za Jego ochronę i błogosławieństwo 
w minionych latach tej służby. Módl się, by Pan Bóg zachęcał również innych wierzących do pracy z dziećmi.

Monika Stępień
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Targi rozmaitości w Świdwinie
Dziesięciu spragnionych wiedzy nauczycieli z Koszalina i Świdwina zjawiło 
się w miejscowym zborze 11 października na konferencji, podczas której 
zgłębialiśmy temat zaangażowania przedszkolaka podczas nauczania lekcji 
biblijnej, a także dostosowania dostępnych materiałów dla dzieci szkolnych, 
do poziomu nauczania przedszkolaków. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak 
w interesujący sposób nauczać dzieci o misji i modlitwie. Poznawali atrakcyjne 
metody nauczania przez wersety i powtórki z przerobionego materiału, mieli też okazję zapoznać się z ciekawymi pomo-
cami wizualnymi do prowadzenia różnych punktów programu – prawdziwe targi rozmaitości! 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za modlitwę zboru, wsparcie naszej służby oraz rozmowy z braćmi i siostrami po niedziel-
nym nabożeństwie, a także za gościnność osób, u których nocowałyśmy.

Elżbieta Płosa

Konferencja w Żorach 
Tym razem w bardzo kameralnym gronie spotkaliśmy się 11 października na Re-
gionalnej Konferencji MED w Żorach. Pan Bóg ubogacił nas przez wykłady i na 
nowo zachęcał do służby dzieciom. Swoimi refl eksjami dzielą się poniżej uczest-
nicy spotkania.

Uważam, że wykładu Kasi o odpowiedzialności rodziców przed Bogiem za wy-
chowanie i nauczanie swoich dzieci powinni wysłuchać wszyscy rodzice w Polsce. 
Kasia pokazała nam, jak uatrakcyjnić czas z Biblią we własnym domu, jak dzieci 
same mogą odkrywać bogactwo Bożego Słowa. (Grażyna, mama nastolatka)
Konferencja dotyczyła odpowiedzialności rodziców za nauczanie biblijne dzieci: 
zostały podane super przykłady do zastosowania w budowaniu relacji z moimi 
dziećmi, np.: wykorzystanie kalendarza adwentowego do nauczania dzieci, 
metoda pracy z lapbookiem – to zupełnie dla mnie nowe rzeczy. Rozważaliśmy 
też, jak rozmawiać z nastolatkami, jak ich traktować i jak się do nich dostosować 
–spostrzeżenia dotyczące tematu były bardzo ubogacające i motywujące. Jeden 
z wykładowców mówił o potrzebie świętości, bez której niemożliwa jest owocna 
służba w Panu. Moje serce znowu urosło i zapragnęło wzrostu w Chrystusie i słu-
żenia Mu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za modlitwę. Jeśli mogę być choć 
na chwilę z Wami, to jest dla mnie ogromna łaska. (Roman) 

Kilka osób z powodu obowiązków w pracy lub wcześniej zarezerwowanych spot-
kań żałowało, że nie mogło być z nami. Dla tych, którzy żałują, że nie byli mam 
dobrą wiadomość… W przyszłym roku, jeśli Bóg da, znowu spotkamy się w paź-
dzierniku w Żorach. Dziękuję za Wasze modlitwy. 

Gabriela Piecha

Konferencja w Łodzi
25 października odbyła się XVIII Regionalna Konferencja dla Pra-
cowników wśród Dzieci w Łodzi. Uczestnicy konferencji z różnych 
kościołów i miejsc (m.in. z Łodzi, ze Zduńskiej Woli i Konstan-
tynowa Łódzkiego) wysłuchali wykładów na następujące tematy: 
Jak ocenić nasze zaangażowanie w służbie; Nauczanie bez uczenia 
– jak inspirować dzieci do samodzielnego poznawania Boga oraz 
Problemy na spotkaniach z dziećmi – jak sobie z nimi radzić? Jak 
postrzegali przebieg i tematykę konferencji jej uczestnicy? Poniżej 
przedstawiamy ich wypowiedzi:

Zainspirował mnie wykład Kasi, bo uzmysłowił mi, jak w ciekawy sposób można uczyć dzieci bez uczenia; Konferencja 
przybliżyła mi spojrzenie na naukę i sposoby nauczania; Na każdej konferencji mogę czerpać wiele wiadomości, które budują 
moją relację z Bogiem i pomagają mi wprowadzać w życie domowe i zborowe usłyszane treści; Jestem bardzo mile za-
skoczona wykładami i przygotowaniem merytorycznym oraz praktycznym prowadzących. Bardzo miła chrześcijańska at-
mosfera; Zawsze coś nowego mogę się dowiedzieć i odświeżyć na nowo to, co usłyszę; Myślę, że wiele informacji pomoże mi 
w służbie dzieciom. Planuję w domu z dziećmi rozpocząć zajęcia z lapbookiem.

Nie wiem, co Bóg zaplanował, ale chciałabym, by te konferencje w woj. łódzkim mogły odbywać się jak dotąd – co roku. 
Monika Stępień
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Konferencja regionalna w Gdańsku
Działania promujące kolejną konferencję regionalną MED-u na Pomorzu 
ruszyły już z początkiem września. W tym samym czasie rozpoczęły się 
przygotowania do samej konferencji – poszukiwanie wykładowców, 
przygotowywanie miejsca, reklama, opracowywanie tematów wykładów, 
poszukiwanie wolontariuszy. Dzięki takim zabiegom 8 listopada mogliśmy 
się spotkać w Gdańsku na kolejnej konferencji, w grupie 31 osób z wielu 
miast województwa pomorskiego, m.in. Gdańska, Gdyni, Malborka, Chojnic 
czy Brus. Podczas konferencji były poruszane trzy tematy: Jak przygotować 
spotkanie biblijne dla dzieci przedszkolnych; Krótkie formy ewangelizacyjne, 
gdzie zaprezentowano pomysły oraz pomoce przydatne w zwiastowaniu 
Dobrej Nowiny; Pomoce wizualne w nauczaniu, w tym jak korzystać z meto-
dy lapbookingu. Jak uczestnicy oceniają spotkanie? Poniżej zamieszczamy 
refl eksje.

Czas spędzony na konferencji był wspaniały. Zalicza się do tego or-
ganizacja, prowadzenie wykładów, zaangażowanie ludzi, którzy mają 
ogromną wiedzę, miłość i chęci do dzielenia się oraz uczenia nas, rodziców, 
nauczycieli szkółek rzeczy istotnych w rozwoju naszych dzieci. Nawet czas 
przerwy był wspaniały, bo dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać, spędzić 
miło czas. Dziękuję za pracę, którą wykonujecie. (Uczestniczka)
Chciałam powiedzieć, iż bardzo cieszę się z tego, że mogłam wziąć udział 
w konferencji. Profesjonalizm w przekazaniu nam informacji oraz fajnych 
pomysłów, jak zaciekawić najmłodsze dzieci prawdą biblijną, zainspirowały mnie do dalszego poszerzania wiedzy w tym 
zakresie, jak np. wprowadzenie mini teatrzyków do naszych zajęć. Dziękuję za zorganizowanie konferencji i gościnę. (Kinga)
Dla mnie to był dobry czas i wiele wzięłam dla siebie. Pozdrawiam. (Iwona)

Podczas rozmów uczestnicy wyrażali chęć, by zorganizować kolejne konferencje, szkolenia i warsztaty w innych miastach na 
Pomorzu. Życzymy wszystkim uczestnikom Bożego błogosławieństwa w pracy i służbie wśród dzieci i młodzieży. 

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Z wdzięczności 
Zwykle wiele czasu spędzamy, przedstawiając Bogu swoje potrzeby i w tym celu 
angażujemy również innych, aby dołączyli do nas. A jak to jest z dziękowaniem? 
Zadaję sobie pytanie, ile czasu poświęcam modląc się o obozy, szkolenia, a ile 
czasu przeznaczam, by dziękować za zakończone z Bożą pomocą projekty. W myśl 
słów w powyższym wersecie, chcemy podziękować Bogu za wysłuchane modlitwy 
oraz radość, jakiej doświadczaliśmy w służbie podczas mijającego roku.

Oto nasze powody do wdzięczności:
 •  dzieci i nastolatki, które przyjęły zbawienie (13 osób)
 •  możliwości ewangelizowania i nauczania dzieci oraz nastolatków 
  w naszym kraju np. podczas rekolekcji pasyjnych (w 5 miejscowościach), 
  letnich obozów (6 obozów) i wakacyjnych klubów biblijnych (w 3 miejscach)
 •  uczestnicy klubów biblijnych (87 osób)
 •  pobyt białoruskich nastolatków (15 osób) na obozie WSPINACZ 
 •  kluby biblijne w Harbutowicach (przez 3 lata jeden, od listopada dwa kluby)
 •  zakończony projekt „Spotkania Młodych Odkrywców” w roku szkolnym 2013/2014 
  w Gdańsku
 •  gotowy podręcznik Nikt nie jest za mały by poznawać Biblię Rok 2
 •  wyszkoleni pracownicy do służby wśród dzieci (32 absolwentów LSB)
 •  szkolenia doraźne w biurze (9 spotkań)
 •  pracownicy wśród dzieci uczestniczący w różnych szkoleniach MED (276 osób)
 •  konferencje regionalne (Żory, Łódź, Gdańsk)
 •  wolontariusze, którzy pomagają w naszych działaniach (wykładowcy, nauczający dzieci, 

pomagający w biurze, obsługujący stronę internetową, wykonujący skład komputerowy itp.)
 •  kadra obozowa (75 osób)
 • praca zarządu stowarzyszenia
 •  Boże zaopatrzenie i prowadzenie w życiu

(…) W modlitwie mówcie Bogu o wszystkich swoich potrzebach, 
nie zapominając dziękować Mu za wysłuchane modlitwy. (Filipian 4.6).
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 • przyjaciele, którzy wspierają nas w służbie w różny sposób
 •  wszystkie ofi ary fi nansowe (jednorazowe i regularne)
 •  bezpieczeństwo oraz Boża opieka podczas podróży
 •  wszelkie potrzebne siły, pokój i pomoc w służbie

Powyższa lista wskazuje na Bożą wierność i łaskę. Dzięki Panu Bogu spędziliśmy w służbie jeszcze jeden rok. Dzięki Jego 
pomocy dotarliśmy z Ewangelią do pogrążonych w mroku dziecięcych serc. To On otwierał drzwi, abyśmy mogli wyposażać 
do tej służby innych. Jesteśmy naszemu potężnemu Stwórcy niezmiernie wdzięczni za wszystkie chwile, w których pozwolił 
nam owocnie służyć dzieciom i dorosłym. Elżbieta Płosa

U W A G A ! 
W każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się w biurze MED w Ustro-
niu szkolenia wykładowo-warsztatowe dla pracowników wśród dzieci. 
W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się spotkanie na temat: Dyscy-
plina na zajęciach biblijnych dla przedszkolaków (25 października) oraz 
Formy i metody dyskusji z dziećmi i nastolatkami (29 listopada). Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania w terminach 
31 stycznia (Jak słuchać dziecka? Czyli o rozmowie kwestii kilka), 28 lute-
go (Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, czy można połączyć świat trady-
cyjnych wartości ze światem nowoczesnych tendencji?). Szczegółowe in-
formacje dotyczące szkoleń oraz tematykę kolejnych spotkań będzie 
można znaleźć na stronie www.med.org.pl w aktualnościach.

Zapraszamy na najbliższą Letnią Szkołę Biblijną (LSB) wszystkich, którzy chcą pracować z dziećmi lub 
już im służą. Szkolenie obejmuje trzy weekendowe zjazdy. Miejsca i terminy planowanych szkoleń LSB w 2015 roku:

USTROŃ (STYCZEŃ–LUTY, LIPIEC–SIERPIEŃ)
Organizator: Chrześcijańskie Stowarzyszenie MED; Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia w Ustroniu 
oraz formularz zgłoszeniowy będzie można znaleźć na www.med.org.pl w aktualnościach.

GIŻYCKO (LUTY–MARZEC) Organizator: Kościół Chrześcijan Baptystów
WARSZAWA (LUTY–KWIECIEŃ) Organizator: Społeczność Chrześcijańska „Północ” 

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 

inwestować w kolejne pokolenia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
• Obozy, każdego roku spora kwota potrzebna jest na dofi nansowanie pobytu dzieciom z rodzin, które zmagają się z problemami fi nan-

sowymi, z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych, a także dzieciom 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 ww. projektów. 

Decydując się na projekt „wynagrodzenia” możesz wybrać konkretnego pracownika wpisując jego inicjały. Może to być wpłata jedno-
razowa 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 wybrałeś). 

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 rg. 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.

           Dziękujemy!
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