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jesieñ  2010
Dla nas, pracowników MED-u, 1 września jest szczególn¹ dat¹, bowiem to w³aśnie w tym dniu przed 

dwudziestu laty rozpoczêliśmy oficjalnie pracê misyjn¹  w pe³nym wymiarze czasu. Odszuka³am w naszym ar-
chiwum pierwszy list modlitewny, który wys³aliśmy jesieni¹ 1990 roku i pomyśla³am, ¿e pewnie nikt go ju¿ nie 
pamiêta. By³ on w ca³ości napisany rêcznie, piêknym pismem naszej ówczesnej plastyczki Beatki, i ozdobiony 
ilustracjami naszej liderki Janeczki. Rozpoczyna³ siê od wersetu z Psalmu 59, który warto sobie przypomnieæ 
i przyj¹æ jako zachêtê do kontynuowania s³u¿by: Mocy moja, Ciebie trzymaæ siê bêdê, gdy¿ Ty, Bo¿e, jesteś 
twierdz¹ moj¹. 

Ten list opisywa³ m.in., co dzia³o siê do września, kiedy to wraz z wieloma innymi osobami jeszcze jako wo-
lontariusze prowadziliśmy program dla dzieci na Tygodniu Ewangelizacyjnym oraz  ponad 25 Tygodni Dobrej 
Nowiny w ró¿nych miejscowościach na po³udniu Polski i w innych czêściach kraju. 

A od września nasza jedenastka w ka¿dy poniedzia³ek spotyka siê w biurze MED, by mieæ ze sob¹ spo³ecznośæ. 
Omawiamy, co zosta³o zrobione i planujemy 
przysz³e dzia³ania… – pisaliśmy wtedy i tak 
jest do dzisiaj, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w tej 
chwili mamy 8 pracowników.

I jeszcze jeden fragment tego listu chcia-
³abym przytoczyæ: Wiêkszośæ polskich dzieci 
nie s³ysza³a jasno prezentowanej ewangelii, 
wiêc… pragniemy przygotowaæ i rozwin¹æ 
program szkoleniowy dla pracowników wśród 
dzieci (…) Jest niewiele literatury. Dlatego pra-
gniemy przygotowaæ j¹ i rozpowszechniæ.

Mo¿emy Bogu dziêkowaæ, ¿e te zamie-
rzenia i plany sprzed 20 lat pozwoli³ zreali-
zowaæ. Dzisiaj mamy program szkoleniowy 
i bardzo wielu pracowników zosta³o przy-
gotowanych do efektywnej s³u¿by. Podobnie 
z materia³ami do pracy z dzieæmi. Pan Bóg 
okaza³ siê wierny i za to chcemy oddawaæ 
Mu chwa³ê!

Zamieszczone  w tej Poczcie obszerne 
sprawozdania z obozów i innych wakacyj-
nych spotkañ dla dzieci równie¿ świadcz¹ 
o tym, ¿e ewangelia nadal dociera do Pol-
skich dzieci i nastolatków poprzez s³u¿bê 
MED-u. Poza tym polecam krótkie wspo-
mnienie o naszych pocz¹tkach przes³ane 
przez Terry’ego Flannigana, wspó³pracow-
nika Wujka Samuela, który czêsto nas od-
wiedza³ i pomaga³.

Zapraszam do lektury i modlitwy o MED.

Danuta Pustówka



2

Wszystkiego najlepszego z okazji dwudziestych 
urodzin MED-u! 

Bycie świadkiem narodzin i rozwoju s³u¿by 
MED w Polsce by³o dla mnie niezwyk³ym świadec-
twem Bo¿ej wierności. By³em obecny na nabo¿eñ-
stwie dedykacyjnym w 1990 roku w Dziêgielowie, 
kiedy to 11 m³odych ludzi poświêci³o swoje ¿ycie 
Bogu oraz zadaniu ewangelizowania polskich dzieci. 

Widz¹c tych ludzi, którzy mieli pragnienie, by zo-
stawiæ wszystko i iśæ za Panem, czu³o siê prawdziw¹ 
atmosferê powo³ania i wzruszenie. To by³ pocz¹tek 
s³u¿by MED-u, która zaowocowa³a tym, ¿e tysi¹ce 
dzieci w ca³ej Polsce us³ysza³y Ewangeliê.

Zarówno ja, jak i moja ¿ona Wilma wielokrotnie 
odwiedzaliśmy Polskê, aby szkoliæ pracowników. Za 
ka¿dym razem Bóg nas b³ogos³awi³ i dawa³ nam wiele 
radości z czasu spêdzanego z naszymi polskimi przy-
jació³mi. Widzieliśmy pracowników w akcji i odczu-
waliśmy, ¿e rzeczywiście zale¿y im na ewangelizacji 
dzieci. Ze wzruszeniem obserwowaliśmy, ¿e dzieci s¹ 
ewangelizowane w dobry, biblijny sposób. Później po-
magaliśmy tak¿e w rozwoju tej pracy poprzez ksi¹¿ki 
autorstwa Sama Doherty’ego. Wiele z tych pozycji 
zosta³o przet³umaczonych na jêzyk polski i jest nadal 
wykorzystywanych w s³u¿bie MED-u.

Zawsze z radości¹ czytamy listy pracowników, 
ciesz¹c siê z kolejnych konferencji i przeszkolonych 
do pracy nauczycieli. Wierzymy, ¿e Wasza s³u¿ba jest 
b³ogos³awieñstwem dla Polski. 

Przesy³amy Wam ¿yczenia urodzinowe s³owami 
z Listu do Filipian 1:6, byście kontynuowali dobre 
dzie³o, które Bóg rozpocz¹³ i byście doświadczali Jego 
pomocy oraz b³ogos³awieñstwa.

Terry & Wilma Flannigan   

Tego lata po raz ósmy w murach gościnnej szko³y 
w Wiśle Czarnem na czterech turnusach wypoczywa³y 
dzieci z ró¿nych stron naszego kraju. W czasie Wielkiej 
egipskiej przygody 36 wolontariuszy oraz 4 pracowni-
ków MED opiekowa³o siê 152 obozowiczami! 

Po raz siódmy, jeden z tych turnusów przeznaczo-
ny by³ dla dzieci Szczególnych (z niepe³nosprawności¹ 
intelektualn¹). Dziêki fachowości Ani Zamkowskiej 
oraz atrakcyjności jej przekazu, dostosowanego do 
potrzeb i mo¿liwości takich dzieci i one poznawa³y 
historiê Józefa oraz wynikaj¹ce z niej prawdy biblijne. 

¯eby przybli¿yæ nam, co dzia³o siê w czasie tych 
obozów niektórzy wolontariusze spisali swoje wra¿e-
nia i prze¿ycia, a ja zachêcam do lektury ich listów oraz 
do modlitwy DZIÊKCZYNNEJ!!!

Oby przynosi³y owoce…
Pan Bóg podarowa³ mi na obozach cudowny czas 

oraz objawi³ swoj¹ wspania³ośæ w stworzeniu (bo 
w Wiśle Czarnem jest wiele piêknych miejsc, a do 
tego dopisa³a nam pogoda!) i poprzez dzieci, które 
przys³a³! Dziêki nim na nowo mog³am sobie uświado-
miæ, jak wa¿ne jest zwiastowanie im Dobrej Nowiny. 

W trakcie roku szkolnego prowadzê zajêcia szkó³-
ki niedzielnej i obserwujê, ¿e dla wielu dzieci te spo-

Obozy m³odych odkrywcówHappy Birthday!
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tkania staj¹ siê po prostu rutyn¹, a Ksi¹¿eczka bez 
s³ów nie robi ju¿ na nich ¿adnego wra¿enia. Nato-
miast na obozie spotka³am siê z dzieæmi, które by³y 
autentycznie zafascynowane histori¹ Józefa i s³ucha³y 
jej z otwartymi buziami. Co wiêcej, w czasie wieczor-
nych spotkañ i innych zajêæ udowadnia³y, ¿e rozumie-
j¹ i potrafi¹ praktycznie zastosowaæ przes³anie lekcji 
biblijnych. I oby by³o tak równie¿, kiedy rozpocznie 
siê rok szkolny i powróc¹ do zwyk³ych, codziennych 
obowi¹zków. Oby Bóg tworzy³ z nich pokolenie Jemu 
oddane! Na spotkaniach wieczornych dzieci chêtnie 
czyta³y Bibliê i modli³y siê. Oby ten zapa³ nie min¹³ 
i oby by³y świadectwem tam, gdzie teraz s¹!

Na ostatnim spotkaniu w mojej grupie pos³u¿y-
³am siê Ksi¹¿eczk¹ bez s³ów, aby zilustrowaæ drogê 
zbawienia. Jedna z dziewczynek zaraz potem wziê³a 
ksi¹¿eczkê i ogl¹da³a j¹ kilka razy, dopytuj¹c siê o zna-
czenie ka¿dej ze stron. Zapragnê³a mieæ czyste serce 
i wejśæ kiedyś do Królestwa Bo¿ego! Dziêkujê za to 
Bogu i modlê siê, by okaza³o siê to szczere i przynio-
s³o obfity plon.

Magda Kaleta, ¯ory 

Nowe doświadczenie
Tego lata, mój syn i ja, mieliśmy przywilej byæ po 

raz pierwszy na obozie OMO w Wiśle Czarnem. On 
jako uczestnik, ja jako wychowawca. Jecha³am, ocze-

kuj¹c nowych doświadczeñ, ale te¿ pe³na obaw, czy 
podo³am  roli wychowawcy. Wyposa¿eni  w opty-
mizm,  ze świadomości¹,  ¿e wiele osób wstawia siê 
za nami w modlitwie,  wyruszyliśmy w nasz¹ dziesiê-
ciogodzinn¹  podró¿.  Pan darowa³ nam dobr¹ drogê, 
dorzucaj¹c na koniec jeszcze niespodziankê – pozna-
liśmy Jasia i jego mamê, którzy podró¿owali w iden-
tycznych zamiarach jak my. Mateusz zaprzyjaźni³ siê 
z Jasiem i razem spêdzili czas poprzedzaj¹cy przyjazd 
reszty dzieci.

Ju¿ od pierwszych chwil atmosfera obozu tchnê³a 
spokojem, radości¹, oczekiwaniem, Bo¿¹ obecno-
ści¹. Poznaliśmy siê jako kadra i... od razu siê polu-
biliśmy. Nie by³o ¿adnych barier, mimo ¿e pochodzili-
śmy z ró¿nych środowisk, kościo³ów i miejscowości. 
£¹czy³a nas troska o jak najlepsz¹ s³u¿bê dla Pana. 
By³am troszkê przera¿ona po pierwszym spotkaniu 
kadry i zastanawia³am siê, czy zdo³am o wszystkim 
pamiêtaæ. Jednak ju¿ pierwsze dni pokaza³y, ¿e orga-
nizacja zajêæ by³a doskona³a, jak równie¿ dyscyplina 
i wzajemna pomoc, wiêc wszystkie moje obawy siê 
rozwia³y.

Program obozu by³ nasycony nauczaniem biblij-
nym, by³o bardzo du¿o pieśni, konkursów, zabaw bi-
blijnych, dzieci mia³y okazjê (niektóre po raz pierw-
szy) uczyæ siê wersetów biblijnych.  Mieliśmy równie¿ 
spotkanie z misjonark¹ z Afryki. By³y atrakcje, takie 
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jak wieczór talentów, gdzie dzieci gra³y na instrumen-
tach, tañczy³y, śpiewa³y czy przedstawia³y scenki. By³ 
te¿ wieczór świadectw, podczas którego dzieci mia³y 
mo¿liwośæ opowiedzenia o swojej relacji z Panem Je-
zusem czy te¿ o tym, czego oczekuj¹ od Boga. By³o 
jeszcze wiele innych atrakcji, jak zielony kulig, wyjazd 
do Wis³y i na basen. Naprawdê nie by³o czasu na nudê, 
ale przede wszystkim dzieci mia³y okazjê, by poznaæ 
osobiście Pana Jezusa. Jestem bardzo wdziêczna Panu 
Bogu za mo¿liwośæ bycia na obozie, by³o to dla mnie 
nowe, wspania³e doświadczenie.

Basia Rak, Bi³goraj 

Nowa rola
Tegoroczny Obóz M³odych Odkrywców by³ dla 

mnie szczególnym odkryciem s³u¿by w nowej roli –  
kierownika obozu. To zadanie pozwoli³o mi w szcze-
gólny sposób zaufaæ Panu Bogu, a w konsekwencji na 
nowo zobaczyæ, ¿e ludzie mog¹ byæ oddani i odpowie-
dzialni. Tydzieñ, który spêdzi³em w Wiśle Czarnem 
móg³bym podzieliæ na trzy etapy: czas strachu, czas 
zaufania i czas dziêkczynienia. Rozpoczynaj¹c prowa-
dzenie obozu, by³em pe³en obaw czy podo³am temu 
zadaniu. Nied³ugo po tem przysz³o zaufanie, gdy¿ lu-
dzie, którzy mnie otaczali – dziêki Panu Bogu – byli 
w pe³ni zaanga¿owani i odpowiedzialnie podchodzili 
do swoich zadañ. Ostatni okres by³ czasem dziêko-
wania Bogu i radości z wykonania wspania³ej s³u¿by 

przez nas wszystkich, a dowodem tego s¹ zmienione 
serca dzieci, które przyjecha³y na obóz.

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski, Wroc³aw

Gdy Jezus trzyma mnie za rêkê
Spêdzi³am na OMO naprawdê bardzo dobry czas 

i nie myśla³am, ¿e tyle Bóg mnie nauczy przez ten 
jeden tydzieñ. Czujê siê bardzo zbudowana po tym, 
jak np. Karol, jeden z ch³opców z mojej grupy powie-
dzia³, ¿e modli³ siê o wujków i mieliśmy ich a¿ trzech 
na naszym turnusie! Z kolei inny ch³opak, Tomek, 
móg³ nam wszystkim us³u¿yæ swoim talentem, gdy¿ 
gra na pianinie i śpiewa, a w dodatku swoim uśmie-
chem zara¿a³ innych. Pewnego dnia Olek, po obudze-
niu siê z ciê¿kiego snu, powtarza³ us³yszane na zajê-
ciach s³owa: Gdy Jezus trzyma mnie za rêkê... ( By³y 
to s³owa, które Corrie ten Boom, której historiê 
¿ycia poznawaliśmy, s³ysza³a nieraz od swojego ojca). 
Poza tym wszyscy byli dla siebie serdeczni (tak 
zachêcana przez wszystkich ju¿ dawno nie by-
³am), a najwa¿niejszy by³ w tym wszystkim Bóg. 
Moje w³asne dzieci, które uczestniczy³y w tym obozie 
te¿ Bóg zmieni³. Teraz nie muszê ich ju¿ namawiaæ do 
czytania Biblii, bo same chc¹ czytaæ!

Aneta Sroka, G³ogów 

Jeden tydzieñ, wiele wspomnieñ
Zaledwie jeden tydzieñ, a tak wiele wspania³ych 

wspomnieñ! Szczególny Obóz M³odych Odkrywców 
(SOMO) i panuj¹ca tam atmosfera sprawi³y, ¿e czu³am 
siê jak w rodzinie, mimo ¿e przed obozem nie zna³am 
prawie nikogo. Dlaczego? Poniewa¿ mamy wspólne-
go Ojca w niebie, który nas wszystkich zgromadzi³. 
Werset, którego uczyliśmy siê z dzieæmi: Jedni dru-
gich kochajcie i wyprzedzajcie siê w okazywaniu sza-
cunku, sta³ siê ¿ywym s³owem wśród nas i wszyscy 
staraliśmy siê us³ugiwaæ jedni drugim. 

Czas mija³ b³yskawicznie, poniewa¿ by³ znakomicie 
zaplanowany i przemyślany przez organizatorów. Pie-
sze wycieczki, basen, zielony kulig, zabawy z chust¹ 
i oczywiście gwoździe programu: lekcja biblijna i.... 
śpiew. Szczególnie Mati śpiewa³ ca³y czas i wszêdzie. 
Wtedy przypomina³y mi siê s³owa: Kto śpiewa, ten 
dwa razy siê modli. 

Czy wszystko by³o perfekcyjne? Z pewności¹ nie, 
ale myślê, ¿e Pan dzia³a³ tam, gdzie my, jako ludzie, 
byliśmy niedoskonali! To chyba by³o najcudowniejsze 
– ca³y obóz oddaliśmy Jemu. Jestem przekonana, ¿e 
to w³aśnie dziêki Niemu uda³o siê zebraæ wspania³¹ 
kadrê i zgromadziæ dzieciaki, które by³y dla nas jak 
te promyczki z refrenu jednej z piosenek. To by³ mój 
pierwszy obóz SOMO, ale jak Pan da, to z pewności¹ 
nie ostatni. 

Joasia Ha³at, Ruda Śl¹ska 
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Szkoda, ¿e dopiero w tym roku…
Minê³o parê tygodni od obozu SOMO w Wiśle, 

ale nadal jest on świe¿ym wydarzeniem w mojej pa-
miêci i czêsto do niego powracam. Wydawa³o mi siê, 
¿e bêdzie to tydzieñ, kiedy zapomnê trochê o sobie, 
skupiaj¹c siê na dzieciach, którymi bêdê siê opieko-
waæ, ale okaza³o siê ¿e ja tak¿e, lub przede wszyst-
kim, otrzyma³am bardzo du¿o. Szczególnie podoba³a 
mi siê atmosfera wśród opiekunów. By³o w niej coś 
niezwyk³ego. Wydaje mi siê, ¿e to by³ owoc modlitw 
przed i w trakcie obozu – wyczuwa³o siê wsparcie, 
pokorê i chêæ uczenia siê cierpliwości, a nie szukania 
w³asnej wygody. Poza tym nie s¹dzi³am te¿, ¿e tak po-
lubiê te wszystkie dzieci – coś siê we mnie prze³amy-
wa³o i Bóg dawa³ mi ciep³e uczucia do nich. Chcia³am 
lepiej je zrozumieæ, dotrzeæ do ich świata, by mog³y 
siê bardziej cieszyæ tym wyjazdem. Moja myśl po 
obozie? Szkoda, ¿e dopiero w tym roku siê na niego 
zdecydowa³am!

Kasia Stêpieñ, Wroc³aw 

******
S³ysza³em o Józefie, jak Boga kocha³ z ca³ych si³... – 

śpiewali obozowicze w Wiśle Czarnem. A Ty, Drogi 
Czytelniku, dzisiaj s³yszysz o naszych obozach. Mamy 
nadziejê, ¿e Twoje serce siê raduje i z wdziêczno-
ści śpiewa Bogu. Moje przepe³nione jest ogromn¹ 
wdziêczności¹, bo by³y to niezapomniane dni i dla 
dzieci, i dla kadry. Wspania³y PREZENT od samego 
Boga! I Jemu przede wszystkim dziêkujemy i Jemu 
oddajemy chwa³ê! Za ka¿dego WOLONTARIUSZA, 
którego nam przys³a³ do s³u¿by na obozach, ale tak-
¿e do pomocy przed obozami i po obozach! Dziê-
kujemy Mu za ka¿de DZIECKO, które wybra³, aby 
uczestniczy³o w obozie. Za KA¯D¥ OSOBÊ, której 
serca dotkn¹³ i zachêci³ do finansowego wsparcia 
tej s³u¿by. Dziêkujemy Mu za WSZYSTKICH, któ-
rzy na d³ugo przed rozpoczêciem pierwszego obo-
zu, a tak¿e w czasie obozów i po ich zakoñczeniu, 
w swoich modlitwach zanosili nas przed Bo¿y Tron. 
Dziêkujemy Mu za wielu PRZYJACIÓ£, którzy na 
ró¿ne sposoby wspieraj¹ tê s³u¿bê, reklamuj¹, sk³a-
daj¹ o niej dobre świadectwo. Dziêkujemy Bogu za 
CIEBIE! Mo¿e i Twoje serce zosta³o ju¿ poruszone 
i masz swój udzia³ w tej s³u¿bie, a mo¿e dowiadujesz 
siê o naszych obozach po raz pierwszy i nie chcesz 
pozostaæ obojêtnym? Zapraszamy: DO£¥CZ DO 
NAS!, abyś nie musia³ ¿a³owaæ tak jak Kasia, ¿e do-
piero w tym roku…

Dasia Abramovich
 



6

Druga po³owa lipca od dziewiêciu lat jest zarezer-
wowana na obóz dla nastolatków. Nie inaczej by³o 
tego lata. Spotkaliśmy siê w Wiśle na obozie wspi-
naczkowym i jêzykowym, który cieszy siê nies³abn¹c¹ 
popularności¹. Tym razem mogliśmy s³u¿yæ grupie 
40 gimnazjalistów, którzy wspinali siê na Kobyl¹ Ska-
³ê oraz 13, którzy szlifowali jêzyk angielski. O tym, 
¿e by³ to dobry, owocny czas, świadcz¹ wypowiedzi 
obozowiczów i kadry…

Na WiEC-u najbardziej podoba³o mi siê: lu-
dzie, atmosfera, wszyscy zgrani, mili dla siebie, przy-
jazne uk³ady miêdzy opiekunami; ska³a, bo siê fajnie 
na ni¹ wspina³o; czadowi instruktorzy;  wyk³ady – du¿o 
wnios³y do mojego serca…

Po obozie planujê zastosowaæ w ¿yciu: cichy 
czas; modlitwê; bêdê inaczej patrzy³ na niebo; chcê byæ 
dobry dla innych; chcê dzieliæ siê Jezusem z kolegami; 
myślê, ¿e powinnam byæ bardziej spokojna w stosunku 
do rodziców; czystośæ seksualn¹ do ślubu; oddawaæ tro-
ski Bogu…

Podj¹³em wa¿n¹ decyzjê w czasie tego obo-
zu: ¿e przyjadê tu w przysz³ym roku!; ¿e bêdê zawsze 
uśmiechniêty; chcê byæ pokornym; pozna³em, jak fajne 
mo¿e byæ czytanie Biblii; ¿e bêdê wiernie s³u¿y³ Panu… 

WiEC – obóz dla nastolatków
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Zmieni³bym na obozie: nic bym nie zmienia³, 
obóz by³ bardzo fajny, fajne by³y zarówno angielski, 
zajêcia sportowe i plastyczne; ¿eby by³a pobótka (ory-
ginalna pisownia)� o 8.00, rozgrzewki nie powinno byæ, 
bo jesteśmy wykoñczone i nie mamy si³y wstaæ; ¿eby obóz 
by³ te¿ dla starszych; zmiana regulaminu na  „l¿ejszy”…

(Wybrane wypowiedzi z ankiet uczestników)

17 lipca. Wyje¿d¿am z Lublina na obóz WiEC do 
Wis³y. To mój debiut jako wychowawcy, ale jestem 
dobrej myśli. Jest trochê stresu, ale powtarzam sobie, 
¿e skoro lubiê pracowaæ z dzieciakami, to dam radê.  

W Wiśle mam byæ na 15.00. Podró¿, zaplanowana 
od dawna, ma przebiegaæ bez problemów. Idealne po-
³¹czenie. Zadowolona siedzê w poci¹gu, jem kanapkê. 
Czujê siê tak, jakbym to ja sama jecha³a na kolonie. 
Po kilku godzinach okazuje siê, ¿e mamy opóźnienie. 
Nie udaje mi siê przesi¹śæ na nastêpny poci¹g. Lekka 
panika. Utknê³am w Pszczynie. Nastêpny poci¹g za 5 
godzin, a telefon Danusi nie odpowiada. Kombinujê, 
jak by tu dotrzeæ do Wis³y. Cudem wreszcie ³apiê Da-
nusiê w biurze. Telefonicznie dostajê wskazówki, jak 
dotrzeæ autobusem. Plecak robi siê coraz ciê¿szy, jest 
strasznie gor¹co. Docieram wreszcie do Bielska-Bia-
³ej i wsiadam do autobusu do Wis³y. Wiem, ¿e bêdê 
spóźniona. Piêknie. Nie dośæ, ¿e jadê pierwszy raz, to 
jeszcze nawalam na samym pocz¹tku. Ta kierownicz-
ka obozu, Danusia, pewnie obedrze mnie ze skóry� – 
myślê i ³apiê kwadrans snu. 

Kiedy wreszcie docieram do Wis³y, okazuje siê ¿e 
wszystko wygl¹da zupe³nie inaczej. Ca³a kadra jest 
ju¿ na miejscu – Ewa, Danusia (uśmiechniêta!!!), dwie 
Asie, Agata, Bastek, Remik, John i Rick. Wszyscy pe³-
ni entuzjazmu i gotowi do pracy. Zapoznajemy siê, 
ogl¹damy ska³kê, na której obozowicze bêd¹ æwiczyæ 
wspinaczkê. 

Ka¿dy z nas dostaje informacje o swojej grupie. 
Dziesiêæ nieznanych nazwisk. Kto to bêdzie? Jacy s¹? 

Niektórzy z nich to stali bywalcy WIEC-u. Pewnie 
lepiej ode mnie wiedz¹ jak wygl¹da ten obóz. Wiêc 
jak ich zaskoczyæ? Czym zainteresowaæ? A mo¿e po 
prostu zostawiæ sprawy w³asnemu biegowi?

Nastêpnego dnia przyje¿d¿aj¹ instruktorzy wspi-
naczki i po kolei wszyscy uczestnicy obozu. Z po-
cz¹tku nieśmia³o, w znajomych grupkach, jakoś cicho 
i spokojnie. Zwyk³e nastolatki – myślê z ulg¹. 

Jednak z ka¿dym dniem okazywa³o siê, ¿e wcale 
nie s¹ tacy zwykli. Ka¿dego dnia coraz lepiej siê ro-
zumieliśmy i coraz pozytywniej siê nawzajem zaska-
kiwaliśmy. Mieliśmy niesamowity czas. Z jednej stro-
ny my – kadra, która tak naprawdê czu³a siê prawie 
jak czêśæ uczestników obozu, a z drugiej strony oni 
– cudowna grupa nastolatków z pomys³ami, energi¹ 
i pasj¹. Miêdzy nami motto obozowe – PO PROSTU 
SPRÓBUJ.

No wiêc próbowaliśmy ró¿nych rzeczy przez te 
wspólne 10 dni. Zdecydowanie za ma³o jak dla nas 
– po 10 dniach dopiero siê rozkrêcaliśmy i nikt nie 
chcia³ wracaæ do domu! Przez ca³y obóz prze³amywa-
liśmy bariery, poznawaliśmy siebie nawzajem. Ktoś 
doskonali³ swoje talenty, ktoś nimi s³u¿y³, a dla innych 
by³a to niepowtarzalna okazja, by spróbowaæ czegoś 
nowego, sprawdziæ siê. 

By³o du¿o śmiechu, ale i ³ez... prowadz¹cych do 
uśmiechu, bo poza frajd¹ i szalonymi zabawami Pan 
Bóg du¿o nas uczy³ i na wiele spraw otwiera³ nam 
oczy. Ka¿dy dzieñ razem z Nim zaczynaliśmy i koñ-
czyliśmy. Jesteśmy wdziêczni, ¿e siê nami opiekowa³ 
i ¿e da³ nam tak intensywny czas!

Dopiero kiedy wraca³am do domu, poczu³am jak 
zmêczona, i ju¿ stêskniona, jestem za wszystkimi 
chwilami z obozu. I tak po cichu myślê, ¿e WiEC jest 
na liście ulubionych obozów Pana Boga.

Kasia Jaruga, Lublin

 

Po zakoñczonych obozach poprosiliśmy rodziców 
o wype³nienie krótkiej ankiety. Niestety wróci³a do 
nas tylko czêśæ ankiet, zbyt ma³a, by dokonywaæ z³o-
¿onych analiz, wystarczaj¹ca jednak, by mówiæ o nie-
przypadkowości otrzymanych ocen.  

Z ankiet wynika, ¿e rodzice wysoko oceniaj¹ nasze 
obozy i s¹ zadowoleni z dokonanego wyboru. Zreszt¹ 
najlepiej świadczy o tym fakt, ¿e po³owê ankietowa-
nych stanowili rodzice, których dziecko uczestniczy³o 
w obozie po raz kolejny. Dlaczego z szerokiej, dostêp-
nej oferty wybieraj¹ w³aśnie obozy MED? Nie znamy 
wszystkich powodów, ale z udzielonych odpowiedzi, 
trzy pojawiaj¹ siê najczêściej: atmosfera, bezpieczeñ-

Z pamiêtnika pocz¹tkuj¹cego wychowawcy

Refleksje nad wynikami ankiet 
poobozowych

Z ³b b b ³
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W Zelowie

ty finansuj¹ dzie³o misyjne MED. Jesteśmy wdziêczni 
za to, ¿e od czasu do czasu dostajemy wiêkszy dar, 
ale nie mniej wdziêczni jesteśmy za te drobne kwoty, 
wp³acane regularnie przez naszych wiernych sponso-
rów, bo z takich wp³at sk³ada siê w du¿ej mierze nasz 
bud¿et. Dziesiêæ czy dwadzieścia z³otych miesiêcznie 
na misjê, to niewielki wydatek dla jednej osoby czy 
rodziny. Ta sama kwota pomno¿ona przez wiele osób, 
oznacza wysok¹ pozycjê w bud¿ecie MED oraz mo¿-
liwośæ dalszego finansowania jej dzia³alności. Drodzy 
czytelnicy Poczty,  potrzebujemy równie¿ Waszych 
„wdowich groszy”, ¿eby kontynuowaæ s³u¿bê wśród 
dzieci. 

Niezmiernie cieszy nas równie¿ fakt, ¿e rodzi-
ce, których dzieci bior¹ udzia³ w obozach, chc¹ nas 
wspieraæ swoimi modlitwami. Nasza s³u¿ba nie by³a-
by wiele warta, gdyśmy nie mieli wsparcia i przychyl-
ności Pana Boga. Dziêkujmy Mu za to, co dobrego 
mog³o dziaæ siê na obozach w tym roku i prośmy o to, 
co mo¿emy zrobiæ w przysz³ym roku. Módlmy siê te¿ 
o pomyślnośæ licznych przedsiêwziêæ, które podej-
mowane bêd¹ pomiêdzy obozami.

Od 18-25 lipca  mia³am przywilej uczestniczyæ 
w pó³koloniach dla dzieci zorganizowanych w ramach 
V Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie. W domu, 
przed wyjazdem modli³am siê o ten czas. Bóg daro-
wa³ nam, us³uguj¹cym wśród dzieci, g³êbok¹ jednośæ 
w Duchu Świêtym. Mimo ¿e z niektórymi osobami 
spotka³am siê po raz pierwszy, czu³am jakbym je zna-
³a od lat. Codziennie razem modli³yśmy siê, wielbi¹c 
Pana, sk³adaj¹c na Niego ciê¿ary z naszych serc oraz 
prosz¹c, aby On sam dzia³a³ wśród nas i przez nas. 
Duch Świêty kierowa³ nasze modlitwy szczególnie na 
dzieci i m³odzie¿, ale tak¿e na osoby us³uguj¹ce w tym 
miejscu, gdy¿, jak siê dowiedzia³yśmy, parafia zelow-
ska by³a w³aśnie w okresie zmian organizacyjnych. 

stwo dziecka i wartości przekazywane na obozach. 
Ciesz¹ nas wysokie oceny, jak i gremialna akceptacja 
dotychczasowej formu³y obozów, szczególnie w kon-
tekście coraz szerszej oferty obozów oferowanych 
przez organizacje i spo³eczności chrześcijañskie, jak 
i dzia³aj¹cych komercyjnie organizatorów wypoczyn-
ku.

W ankiecie zapytaliśmy te¿ o oczekiwania rodzi-
ców odnośnie us³ug MED, z jakich chcieliby skorzy-
staæ w okresie pomiêdzy obozami. Podzieliliśmy je na 
te kierowane do dzieci i na te dla rodziców. W pierw-
szej grupie najwiêcej wskazañ otrzyma³y korespon-
dencyjny kurs biblijny oraz wakacyjny klub biblijny 
w ich miejscowości. Pojawi³y siê równie¿ ciekawe 
propozycje, których MED nie ma obecnie w swojej 
ofercie: zimowiska wyjazdowe oraz zajêcia biblijne 
przez Internet. Ten ostatni pomys³ wydaje siê bardzo 
na czasie i jest przedmiotem naszych dyskusji w gro-
nie wspó³pracowników MED. Jeśli wśród czytelników 
Poczty jest ktoś, to móg³by siê w³¹czyæ w tê dyskusjê, 
posiada talenty w tej dziedzinie, albo przynajmniej 
pomys³y, jak taka us³uga mog³aby funkcjonowaæ, to 
prosimy o kontakt. Jeśli mamy to zrobiæ, zróbmy to 
razem. 

W grupie us³ug skierowanych do rodziców wśród 
czêstych odpowiedzi znajdujemy du¿¹ liczbê wskazañ 
dla us³ugi, której aktualnie te¿ nie ma w naszej ofer-
cie, a której potrzeba wprowadzenia dociera do nas 
równie¿ z innych źróde³. Mowa o regularnym udo-
stêpnianiu rodzicom artyku³ów i publikacji na temat 
wychowania dzieci. ¯ebyśmy byli w stanie zaspoko-
iæ tê potrzebê, musielibyśmy nawi¹zaæ wspó³pracê 
z sympatykami MED-u, rodzicami oraz pedagogami,  
którzy byliby gotowi pisaæ praktyczne artyku³y. Cze-
kamy zatem na zg³aszanie siê zainteresowanych au-
torów!  

Na koniec ankiety zapytaliśmy rodziców, w jaki 
sposób mogliby wesprzeæ s³u¿bê MED-u. Ponad jedna 
czwarta respondentów deklarowa³a  wsparcie finan-
sowe. Tak, ¿eby kontynuowaæ dotychczasow¹ s³u¿bê 
i rozpoczynaæ nowe projekty potrzebujemy pieniê-
dzy. Ostatnie miesi¹ce cechuj¹ siê ni¿szymi wp³ywa-
mi, co w przysz³ości mo¿e spowodowaæ zmniejszenie 
skali naszych dzia³añ. Ufamy Panu Bogu, ¿e tak siê nie 
stanie, tym bardziej w kontekście tego, co zosta³o na-
pisane powy¿ej odnośnie nowych us³ug, które s¹ po-
trzebne. Nasza dzia³alnośæ finansowana jest w 100% 
z wp³at indywidualnych ofiarodawców (czasem grupy 
osób, za pośrednictwem zboru lub grupy modlitew-
nej). Nie jesteśmy czêści¹ ¿adnej wiêkszej organiza-
cji, która ³o¿y³aby na nasze utrzymanie. Spotykamy 
siê czasem z nieuzasadnionym zawstydzeniem osób, 
które chcia³yby nas wesprzeæ, ale dysponuj¹ niewielk¹ 
kwot¹ na ten cel. To nieprawda, ¿e tylko du¿e kwo-
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Pod koniec wakacji

Wierzê, ¿e Pan pamiêta o Zelowie i ma dla niego swój 
plan. Wszak znaczn¹ czêśæ zelowskiej spo³eczności 
stanowi¹ potomkowie czeskich uchodźców, którzy 
wyszli z Czech prześladowani za czytanie Biblii i wia-
rê w Jezusa Chrystusa. Szatanowi wprawdzie udaje 
siê czasem nas os³abiaæ i oszukiwaæ, ale nie zniweczy 
on Bo¿ego dzie³a w nas, bo Jezus Chrystus jest Zwy-
ciêzc¹! Oczywiście, jeśli bêdziemy siê modliæ...

Ewa Sopur, Stary Imielnik
  

Kolejne wakacje zbli¿aj¹ siê do koñca. Niektórzy 
myśl¹ ju¿ o szkole, o tym, co ich czeka w kolejnym 
roku szkolnym, ale nie wszyscy! W Golasowicach 
dzieci ci¹gle czuj¹ jeszcze lato i  wakacje! A to dlate-
go, ¿e w³aśnie w ostatnich dniach wakacji odbywa siê 
tam Tydzieñ Dobrej Nowiny. 

Tym razem wraz z rozbitkiem Robinsonem dzieci 
wêdruj¹ na bezludn¹ wyspê. Ucz¹ siê tego, jakie skut-
ki w naszym ¿yciu powoduje grzech, kto mo¿e nas 
uratowaæ od wiecznej kary, dowiaduj¹ siê, jak wa¿na 
jest spo³ecznośæ z innymi wierz¹cymi i gotowośæ na 
powtórne przyjście Pana Jezusa. Śpiewaj¹ radośnie 
pieśni Bogu na chwa³ê, ucz¹ siê wersetów biblijnych, 
bior¹ udzia³ w konkursach, zabawach i pracach pla-
stycznych. 

Dzieci s¹ niesamowicie zachêcaj¹ce i to sprawia, 
¿e chce siê z nimi przebywaæ i coś dla nich robiæ  po-
mimo tego, i¿ wymaga to od nas wiele pracy przed 
i w trakcie spotkañ. 

W tym roku najbardziej zaskoczy³a mnie liczba 
dzieci, które przychodz¹ na zajêcia. Myśla³am, ¿e 
bêdzie ich oko³o 20, a jest ich prawie 40! Pan Bóg 
robi nam mi³e niespodzianki! Jestem mu za to bardzo 
wdziêczna! Dziêkujê Mu tak¿e za osoby, które w³¹-
czy³y siê do pomocy. Jedna czy dwie osoby nie by³yby 
w stanie same tego wszystkiego poprowadziæ! Je¿eli 

wiêc kiedykolwiek w wakacje nie bêdziesz wiedzia³ co 
robiæ, zachêcam Ciê, byś poszuka³ osób, które orga-
nizuj¹ coś podobnego, zapyta³, czy mo¿esz im pomóc 
i w³¹czy³ siê! Niekoniecznie musisz prowadziæ lekcje 
biblijne, mo¿esz s³u¿yæ swoim g³osem w prowadze-
niu śpiewu, swoimi rêkami w uk³adaniu krzese³ czy 
te¿ przygotowywaniu posi³ku lub prac plastycznych 
albo mo¿esz siê po prostu modliæ o prowadz¹cych 
i o dzieci. Modlitwa jest nam bardzo potrzebna.

Moim pragnieniem jest, aby te Tygodnie Dobrej 
Nowiny by³y b³ogos³awieñstwem dla ka¿dego uczest-
nika, dla ich rodzin i miejscowości, w których miesz-
kaj¹. Chcia³abym bardzo, aby Pan Bóg zmienia³ serca 
dzieci tak, aby mia³y one wp³yw na przysz³ośæ naszego 
kraju.

Ewa Mertens

Piêæ sierpniowych, s³onecznych dni up³ynê³o dzie-
ciom z Lesznej na zajêciach Wakacyjnego Klubu Bi-
blijnego.  Pogoda w zasadzie by³a taka, jak prosi³ o to 
w modlitwie jeden z ch³opców w pierwszym dniu 
spotkañ: I ¿eby du¿o nie pada³o…No i dziêki temu, ¿e 
pada³o tylko przez kilkanaście minut w jednym dniu 
spotkañ, mogliśmy sporo czasu spêdzaæ na świe¿ym 
powietrzu. By³o to szczególnie wa¿ne dla grupy malu-
chów, w której w tym roku pad³ chyba rekord liczeb-
ności – nic dziwnego, skoro mieliśmy nawet trojaczki! 
Pobliski plac zabaw by³ wiêc wykorzystywany maksy-
malnie, ale nie tylko siê bawiliśmy. By³y tak¿e lekcje 
biblijne, wersety, konkursy, śpiew i nie zabrak³o wzru-
szeñ, kiedy to np. us³yszeliśmy bardzo piêkn¹, sponta-
niczn¹ modlitwê piêciolatka: Panie Bo¿e, bardzo Pana 
kocham i dziêkujê, ¿e jesteś moim najlepszym koleg¹…

Mieliśmy te¿ grupê szkolnych dzieci (plus kilkoro 
gimnazjalistów), które chêtnie s³ucha³y nauczania bi-
blijnego i pilnie uczy³y siê na pamiêæ wersetów. My-
śla³am w pewnym momencie, ¿e mo¿e w tym roku 
darujemy sobie tradycyjny konkurs z wersetów, ale 
nic z tego, dzieci same siê upomnia³y. W takim razie 

w

Bardzo Pana kocham
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og³osiliśmy, ¿e tylko ci, którzy umiej¹ wszystkich 5 
wersetów mog¹ braæ udzia³ w konkursie… Ale jak tu 
nie wys³uchaæ kogoś, kto koniecznie chce powiedzieæ 
jeden werset? W koñcu  trzeba by³o zmieściæ indywi-
dualne przes³uchania 13 chêtnych w i tak ju¿ obfitym 
programie ostatniego dnia spotkañ, no i nagrodziæ ich 
trud oraz dobre chêci! 

Mamy nadziejê, ¿e dwie dziewczynki do³¹czy³y 
w czasie tego tygodnia do Bo¿ej rodziny, kiedy modli-
³y siê o zbawienie.

Danuta Pustówka

Z radości¹ informujê, ¿e w sierpniu wróci³am do 
pracy w MED-zie. Jest to du¿y krok wiary, poniewa¿ 
w tej chwili nie ma zabezpieczenia finansowego na 
moj¹ pensjê, ale 20 lat temu by³o tak samo. Zrobi-
liśmy krok wiary, oddaj¹c Bogu wszystko, rezygnuj¹c 
z naszej zawodowej pracy, ambicji, robienia kariery 
i pieniêdzy. Bóg nas nie zawiód³ i przez te lata niczego 
nam nie brakowa³o. 

Decyzja o moim powrocie do pracy nie by³a ³atwa. 
Nasze dzieci s¹ ci¹gle jeszcze ma³e – Emilka ma 5 lat, 
a Piotruś 3 latka – i  wymagaj¹ du¿o naszej uwagi oraz 
zaanga¿owania. Od września pójd¹ do przedszkola 
i to umo¿liwi mi pracê na pó³ etatu. 

Gabi Piecha

Nauczanie Biblii dzieci pochodzenia ¿ydowskiego 
jest dla mnie zawsze du¿ym wyzwaniem. Na ka¿dym 
obozie oprócz prawd przekazywanych w lekcjach bi-
blijnych k³adê du¿y nacisk na to, ¿eby dzieci uczy³y siê 

na pamiêæ wersetów. Tak by³o i tym razem w Wiśle 
Malince, gdzie przebywa³a grupa dzieci potomków 
Abrahama, Izaaka i Jakuba z Ukrainy. Ku mojej wiel-
kiej radości na 21 dzieci w grupie, a¿ 12 nauczy³o siê 
wszystkich wersetów! Warto zaznaczyæ, ¿e niektóre 
z nich mia³y tylko po 7 lat. Chocia¿ byæ mo¿e dla nie-
których motywacj¹ do nauki by³o zdobycie nagrody, 
mocno wierzê w to, ¿e Pan Bóg u¿yje swojego S³owa 
w ich ¿yciu w odpowiednim czasie. 

Tak jest z moim s³owem, które wychodzi z moich 
ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moj¹ wolê 
i spe³nia pomyślnie to, z czym je wys³a³em (Iz 55:11).

Lidia Króliczek
 

Za nami pracowite lato. Przed nami kolejny rok 
szkolny. Od października rozpoczn¹ siê regularne 
zajêcia w szkó³kach niedzielnych, klubach biblijnych 
oraz świetlicach. Pracujemy równie¿ nad kolejnymi 
programami, które planujemy wydaæ b¹dź wznowiæ 
w najbli¿szym czasie. Pora te¿ zabraæ siê za sprawy 
zwi¹zane z nasz¹ jubileuszow¹ konferencj¹, któr¹ za-
planowaliśmy na 8-12 lutego 2011. 

Poza naszymi regularnymi zajêciami mamy jeszcze 
zaproszenie do poprowadzenia Szkolenia Inten-
sywnego w Polkowicach (10-12 września; 15-17 
października oraz 5-7 listopada), wyk³adu nt. pracy z 
przedszkolakami na konferencji dla nauczycieli w 
Piasku (11 września) oraz organizujemy dwie kon-
ferencje regionalne w Studzionce (23 październi-
ka) i Ozorkowie (20 listopada).

Bêdziemy wdziêczni za modlitwy!

Gabi wróci³a do s³u¿by

W najbli¿szej przysz³ości

Chrześcijañskie Stowarzyszenie „Mi³ośæ Edukacja Dojrza³ośæ”
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroñ, Tel.: 33 8542597

email: med@med.org.pl; www.med.org.pl

PKO BP O/Ustroñ 38102013900000620200192120

Zaproszenia
Serdecznie zapraszamy na XV Miêdzywyznaniow¹ Regionaln¹ Konferencjê dla Pracowników wśród Dzieci 

po³¹czon¹ z obchodami  20-lecia wspó³pracy Chrześcijañskiego Stowarzyszenia „Mi³ośæ Edukacja Dojrza³ośæ” z ko-
ścio³ami i osobami indywidualnymi z województwa ³ódzkiego, która odbêdzie siê 20 listopada 2010 w Ozorkowie. 
Szczegó³y w biurze MED lub na www.med.org.pl  

XX Ogólnopolska Konferencja dla Pracowników wśród Dzieci odbêdzie siê w Wiśle 8-12 lutego 2011. Ju¿ 
teraz zapraszamy na ca³¹ konferencjê, a jeśli to niemo¿liwe, to prosimy zarezerwowaæ sobie przynajmniej czas na sobo-
tê 12 lutego i do³¹czyæ do nas. Bêdzie nam bardzo mi³o. Wiêcej szczegó³ów podamy wkrótce na www.med.org.pl 

Nigdy nie wraca puste


