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Drogi Modlicielu!
Od kilku miesięcy przygotowujemy się do obozów letnich i oto już prawie lato, a więc niedługo to 

wszystko, co zaplanowaliśmy i nad czym pracowaliśmy, stanie się rzeczywistością. Jeśli Bóg pozwoli, ponad 
200 dzieci i nastolatków zjawi się, by odpoczywać na naszych obozach, ale też, by lepiej Go poznawać. 

Chcemy Cię zachęcić do modlitwy o wypoczynek dzieci na obozach MED (i nie tylko), o ich bezpie-
czeństwo, dobrą zabawę, ale nade wszystko o to, by nauczanie biblijne trafiało do ich serc i by wiele z nich 
przyjęło zbawienie. 

Módl się też o ponad 50 wolontariuszy, którzy będą tego lata służyli dzieciom i nastolatkom na na-
szych obozach jako nauczyciele biblijni, wychowawcy, instruktorzy czy pomocnicy. Jesteśmy Bogu bardzo 
wdzięczni za wszystkich, którzy osobiście angażują się w tę służbę, a także za tych, którzy wspierają ją 
modlitwami czy finansami. Bez tej pomocy niewiele moglibyśmy zrobić.

W poprzedniej Poczcie z MED-u pisaliśmy obszerniej na temat obozów, więc tym razem tylko przy-
pominamy i prosimy o modlitwy, a więcej miejsca poświęcamy temu, w co byliśmy zaangażowani poza 
przygotowaniami do obozów. Zapraszam do lektury!

Danuta Pustówka

Dobry nauczyciel biblijny to ten, który stale się 
dokształca, ponieważ jest świadomy zmian, jakie za-
chodzą w każdej dziedzinie naszego życia. Chce lepiej 
rozumieć potrzeby dziecka oraz to, jak wyjść im na-
przeciw. Dąży również do tego, by doskonalić swój 
warsztat pracy i szuka nowych pomysłów, bo chociaż 
Słowo Boże jest niezmienne, to zmienia się sposób 
Jego przekazu.

Jednym ze sposobów doskonalenia warsztatu pra-
cy są szkolenia. W ostatnim czasie miałam możliwość 
przeprowadzenia szkoleń na temat pracy z przedszko-
lakiem w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Żorach. Każda 
szkoląca się grupa była wyjątkowa, a wspólnym mia-
nownikiem wszystkich była chęć uczenia się, gotowość 
do wprowadzenia w życie tego, co było dla nich nowe, 
a także szczerość, która przekładała się na mówienie 
o błędach, jakie zdarzyło im się popełnić w swojej pracy. 

A jak sami uczestnicy odebrali te szkolenia? Popro-
siłam kilku z nich o podzielenie się swoimi refleksjami. 
Oto one…

Służba w szkółce niedzielnej jest moim przywilejem 
od prawie 15 lat. Brałam w tym czasie udział w róż-
nych szkoleniach przygotowujących mnie do tej pracy. 
Jestem jednak przekonana, że warto od czasu do czasu 
odświeżać sobie wiadomości ułatwiające zrozumienie 

dziecka na określonym etapie jego rozwoju oraz poma-
gające w efektywnym prowadzeniu zajęć. Warto tak-
że poszukiwać nowych pomysłów do pracy z dziećmi. 
A wszystko po to, aby przybliżać im Pana Boga w spo-
sób ciekawy i dostosowany do ich możliwości, tak aby 
same mogły Go pokochać i kroczyć z Nim przez życie. 

Beata Czyż
Bóg jest wspaniały! W sobotę 19 marca byłem 

uczestnikiem szkolenia, które przeprowadziła w Żo-
rach Lidzia Króliczek z MED-u. Było mi ono bardzo po-
trzebne, bo na nowo wlało w serce chęć i zapał do pracy 
z dziećmi. (…) Widzę sens takich szkoleń, bo jeżeli nie bę-
dziemy systematycznie odświeżać i poszerzać swojej wie-
dzy, to niestety nie będziemy się mogli rozwijać w służbie 
dla naszego Pana. Dzisiaj dzieci są bardziej wymagające 
niż parę lat temu. Mają większe oczekiwania względem 
nas, więc i my musimy się bardziej mobilizować, aby to, 
co dla nich przygotowujemy było z najwyższej półki. 

Mirosław Kuwik
Dostrzegam ogromną potrzebę organizowania spo-

tkań szkoleniowych na temat pracy z dziećmi. Świeccy 
pracodawcy oczekują od nas kwalifikacji na najwyż-
szym poziomie – a czy nasz Ojciec Niebieski jest Bo-
giem bylejakości? Jeśli podejmujemy się pracy w Jego 
Królestwie, to powinniśmy być do niej jak najlepiej przy-
gotowani i wyposażeni. 

Wielu rodziców z biegiem lat widzi swoje błędy wy-
chowawcze, ale zwykle jest już za późno. Nauczyciele 
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olsztyńskich zborów. Dołączyło jeszcze kilka osób 
z Kętrzyna, a nawet z okolic Grudziądza i w sumie ze-
brała się 24-osobowa grupa nauczycieli. Spędziliśmy 
ten dzień intensywnie, ale i przyjemnie, poznając się 
nawzajem i wymieniając doświadczenia. Oto świa-
dectwo jednej z uczestniczek:

Z zawodu jestem nauczycielem muzyki i żeby mieć 
dobre wyniki, moja praca wymaga praktyki – muszę 
sama grać, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak to się 
robi. Kiedy usłyszałam o szkoleniu MED-u, oczekiwa-
łam właśnie praktycznego podejścia do tematu. I mu-
szę z radością stwierdzić, że nie zawiodłam się. Wy-
kładowczynie przez kilka godzin inspirowały nas do 
pracy z dziećmi (nie tylko tymi ze zborów, ale również 
ze środowisk dysfunkcyjnych). Zasypały nas mnóstwem 
ciekawych pomysłów, opowiadały historie ze swojej 
pracy, co dla mnie osobiście było bardzo ważne, bo jak 
wspomniałam, jestem praktykiem. (…) Zachęcałabym 
wszystkich do wzięcia udziału w takich szkoleniach, jak 
również do wspierania finansowo działalności wśród 
dzieci. Za chwilę te dzieci staną się dorosłe, będą mu-
siały podejmować trudne decyzje w życiu. Czy zwrócą 
się do Jezusa o pomoc, skoro nigdy o Nim nie słysza-
ły? Bądźmy tymi, przez których dotrze do nich Dobra 
Nowina. Trwajmy w modlitwie o zbawienie wielu dzieci 
w Polsce, bo tylko to będzie miało pozytywny wpływ na 
przyszłość naszego narodu. 

Jola Cieplińska (patriotka Królestwa Niebieskiego)

Następnego dnia, również z inicjatywy tych nauczy-
cieli, odbyła się konferencja dla rodziców o wychowa-

szkółki niedzielnej stają się swego rodzaju „rodzicami” 
dla tych najmłodszych (czasem jest to jedyna rekom-
pensata dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej), stąd tak 
wielka potrzeba, by dołożyć wszelkich starań, aby na-
sze przygotowanie było pełne.

Chwała Bogu, że powołuje ludzi wykształconych 
i z solidnym doświadczeniem, którzy chcą i potrafią 
dzielić się swoją wiedzą oraz pomysłami. Dzięki szko-
leniom oferowanym przez MED nie musimy sięgać po 
stosy naukowych podręczników, ale poprzez zajęcia 
interakcyjne możemy zobaczyć świat oczami dziecka, 
zrozumieć jego potrzeby i możliwości, aby wyjść mu na-
przeciw i cieszyć się owocami naszej pracy. 

Ela Buchnajzer
Nasz program szkoleniowy obejmuje wiele bar-

dzo praktycznych tematów, przydatnych w pracy 
z dziećmi, szczególnie tymi w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Jeśli widzisz potrzebę szkolenia nauczy-
cieli szkółek w Twoim kościele, prosimy o kontakt 
z naszym biurem.

Zachęcam też do skorzystania ze szkolenia w ramach 
Letniej Szkoły Biblijnej MED, która w tym roku odbywać 
się będzie w Zelowie 4-13 sierpnia. Szkolenie to przy-
gotowuje do rozpoczęcia pracy z dziećmi oraz usyste-
matyzowania wiedzy na temat nauczania najmłodszych. 
Szczegóły na naszej stronie www.med.org.pl

Zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca!
Lidia Króliczek

Jest powód do dziękowania Bogu, ponieważ plano-
wane od kilku lat wznowienie cyklu lekcji zatytułowa-
nych Wyspa Skarbów powinno wkrótce się ukazać. 
Lekcje zostały poprawione, a cały cykl wzbogacony 
o nowe pomysły do prac plastycznych, zabaw, powtó-
rek oraz o dodatkową lekcję na temat czytania Biblii. 
Prosimy śledzić naszą stronę internetową, gdzie za-
mieścimy informację o dostępności wznowionego cy-
klu, jak tylko opuści on drukarnię. Będziemy również 
wdzięczni za modlitwy o szybkie zakończenie pracy 
nad składem, korektami i drukiem. 

Danuta Pustówka

 

Od paru miesięcy byliśmy umówieni na konferen-
cję szkoleniową w Olsztynie i oto nadszedł ten czas, 
kiedy udałam się w podróż do krainy tysiąca jezior, 
z których zobaczyłam jedno (i to tylko na zdjęciu). 
Jednak to nie jeziora były moim celem, więc wszystko 
jest w najlepszym porządku. Cała sobota (16 kwiet-
nia) była poświęcona na wykłady dla nauczycieli szkó-
łek niedzielnych z trzech współpracujących ze sobą 

W Olsztynie i Gdańsku

Wyspa Skarbów
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i Wołczynie byłam po raz pierwszy. Był to dla mnie 
czas nowych wrażeń i refleksji, a przede wszystkim 
nawiązania nowych znajomości i wspólnego uwielbiania 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Ogromnie cenię sobie takie społeczności! Miłość, 
gościnność, szczerość i wspólna modlitwa – właśnie 
w takiej atmosferze mogłam dzięki Bożej łasce spę-
dzić wiele cudownych godzin. Podczas prezentacji 
naszej pracy mogłam opowiedzieć także o swoim na-
wróceniu i jeszcze raz oddać chwałę Bogu za Jego dar 
nowego życia!

Dziękuję naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, że 
mogłam usłużyć naszym siostrom i braciom, a także 
wspólnie z nimi doświadczać Jego działania i mocy. Mo-
dlę się, aby On sam w potężny sposób użył dla swojej 
chwały wszystkich spotkań, rozmów i modlitw.

Monika Stępień

Kiedy wracam myślami do konferencji dla rodziców 
w Bielsku-Białej, czuję radość, a przed moimi oczami po-
jawiają się twarze ludzi, którym „chce się… chcieć”. Zor-
ganizowali więc spotkanie dla rodziców w swoim zbo-
rze, żeby pomagać sobie nawzajem w tej trudnej roli, jaką 
nam Bóg powierzył, w wychowywaniu naszych dzieci.

Razem z Adamem, moim mężem, po raz pierwszy 
mieliśmy możliwość podzielenia się naszymi doświad-
czeniami, sukcesami i porażkami w codziennej pracy 
nad naszą (tzn. Piechów) rodziną marzeń. 

Obecni na spotkaniu rodzice pomimo zmęcze-
nia po całym tygodniu pracy, aktywnie uczestniczyli 
w wykładach i widać było, że chcą się uczyć. Adam 
zachęcał ojców do duchowej walki o swoich najbliż-
szych i widziałam, że to było to! Panowie wyraźnie się 
ożywili, choć muszę przyznać, że w trakcie mojego 
wykładu, też bardzo uważnie słuchali i notowali. 

Obserwujemy pozytywną zmianę w naszych kościo-
łach, mianowicie taką, że nie tylko kobiety są obecne na 
spotkaniach dla rodziców, ale mężczyźni również coraz 
częściej dostrzegają taką potrzebę i chcą się uczyć od 
Boga, jak przewodzić (czyt. służyć) swojej rodzinie.

Gabi i Adam Piecha

Kiedy 22 maja media poinformowały o wybuchu 
wulkanu w Islandii, pomyślałam: „Jak to dobrze, że to 
Pan Bóg nad wszystkim panuje. On wie, że 26 maja 
mamy zaplanowany kolejny wylot do Irlandii”. Od-
poczęłam, mówiąc do Boga: „Jeśli Ty Boże chcesz, 
abyśmy z Asią tam były, to nic nie stanie na przeszko-
dzie”. Parę dni później wulkan się uspokoił i polecia-
łyśmy do Dublina. 

niu dzieci. Dwa wykłady przygotowała i przedstawiła na 
tej konferencji nasza wolontariuszka Ilona Kaczeńska.

W drodze powrotnej zatrzymałam się jeszcze 
w Gdańsku, gdzie Ilona zorganizowała w swoim ko-
ściele spotkanie dla nauczycieli szkółek, na którym 
dzieliłam się różnymi sposobami przedstawiania 
dzieciom Ewangelii oraz sposobami na urozmaicenie 
regularnych spotkań. Oprócz kilku osób z Gdańska 
było też trzech nauczycieli z Lęborka, którzy niedaw-
no rozpoczęli służbę wśród dzieci.

Danuta Pustówka

W dniach 18-20 kwietnia mieliśmy przywilej jako 
MED po raz drugi poprowadzić rekolekcje dla dzieci 
w Goleszowie. Przez 3 poranki ok. 100 dzieci przycho-
dziło, aby śpiewać dla Boga i słuchać tego, co On mówi 
w Swoim Słowie. Śpiew poprowadziły trzy gimnazjalist-
ki: Wiola, Ela i Justynka – uczestniczki naszych obozów – 
wraz z Ewą, która wiele lat temu razem z nami kończyła 
szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi. 

Poprzez lekcje biblijne Ewa, Ela i ja zachęcałyśmy 
dzieci do zastanowienia się nad tym, co Pan Jezus 
uczynił dla każdego z nas, do zaufania Mu, a także do 
tego, aby ich czyny i postawa były świadectwem, że 
kochają Pana Jezusa. 

Radością było uczyć te dzieci i widzieć zaintere-
sowanie w ich oczach. Oby Pan Bóg dał wzrost za-
sianemu Słowu i oby wiele z nich dostąpiło usprawie-
dliwienia z wiary i pokoju  z Bogiem przez Pana Jezusa 
Chrystusa, jak czytamy w liście do Rzymian 5;1.

Danuta Plinta

POd początku tego roku odwiedziłam kilka zaprzyjaź-
nionych kościołów, których pastorzy zaprosili mnie, by 
przedstawić im działalność naszego Stowarzyszenia. Po 
raz kolejny miałam okazję odwiedzić kościoły w Łodzi, 
Zgierzu, Ozorkowie, Rawie Mazowieckiej, Zduńskiej 
Woli, i Lasowicach Wielkich. Natomiast w Byczynie 

Rekolekcje pasyjne

Prezentacja pracy

Ludzie, którym chce się…

Układanka Pana Boga
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Zastanawiałam się: Co tam zastaniemy? Czy grupa 
studentów po tak długiej przerwie nie zmniejszyła się? 
Czy nie zapomnieli tego, co im przekazałyśmy jesienią? 
Jak sobie poradzą z obowiązkami dwie mamusie, które 
od naszego ostatniego spotkania urodziły dzieci? 

To, co zastałyśmy, napełniło nasze serca wdzięcz-
nością do Boga. Grupa powiększyła się o jedną osobę, 
wszystko pamiętali i już zaczęli stosować w praktyce to, 
czego się nauczyli. Chłonęli wszystkie wiadomości i na 
bieżąco zastanawiali się, jak wprowadzić je w życie.

Dzięki gościnności Jadzi i Piotra, wszyscy czuli się do-
brze i nawet po zakończeniu zajęć nie mogli się rozstać.

Dzieląc się tym, co przygotowałam, dostrzegłam, 
jakby Pan Bóg tworzył coś nowego, składając różne 
elementy układanki w całość. A zaczęło się wiele lat 
temu w Polsce, kiedy to posłuszny Bogu misjonarz, 

Irlandczyk Samuel Doherty, przyjechał, aby dzielić 
się z nami potrzebą ewangelizowania dzieci. Podczas 
naszego pobytu w Irlandii miałyśmy okazję spotkać 
się z nim i wyrazić swoją wdzięczność za służbę, jaką 
wykonywał poprzez wykłady, pisanie książek i nadal 
wykonuje poprzez modlitwę. Miałyśmy okazję zo-
baczyć biura i magazyny CEF Specialized Book Mi-
nistry i porozmawiać, wspominając czasy, kiedy tak 
często spotykaliśmy się w Polsce. Wujek Sam wciąż 
ma w portfelu kartkę z imionami osób, które kiedyś 
dawno spotkał, a o które regularnie nadal się modli! 

Jak ta układanka będzie wyglądać na końcu? Na ra-
zie widzimy tylko fragmenty, ale już to napełnia moje 
serce podziwem i wdzięcznością do Pana Boga. Jemu 
tylko należy się chwała!

Danuta Plinta

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń, Tel.: 33 8542597

email: med@med.org.pl; www.med.org.pl
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Przed nami „gorące” lato i wiele spotkań dla dzieci, a zatem będziemy wdzięczni za Twoje modlitwy

3-9 lipca – Wisła Czarne – OMO „0” (D. Abramovich, E. Mertens, J. Pilch-Lewicka, E. Płosa)
3-9 lipca – Byczyna – Wakacyjny Klub Biblijny (M. Stępień)
10-16 lipca – Wisła Czarne – OMO I (B. Wyszkowski-Nowaczyk, D. Plinta)
17-23 lipca – Wisła Czarne – OMO II (D. Abramovich, D. Plinta)
17-24 lipca – Zelów – półkolonie dla dzieci (M. Stępień)
20-30 lipca – Wisła – WiEC (E. Mertens, D. Pustówka)
24- 30 lipca – Szarlota – POMO (B. Wyszkowski-Nowaczyk)
25-31 lipca – Wisła Czarne – SOMO (D. Abramovich)
1-5 sierpnia – Wakacyjny Klub Bibllijny – Studzionka (E. Mertens)
3-14 sierpnia – Zelów – Letnia Szkoła Biblijna MED (L. Króliczek, J. Pilch-Lewicka, D. Plinta, D. Abramovich)
16-20 sierpnia – Leszna G. – Wakacyjny Klub Biblijny (D. Plinta, D. Pustówka)
21-27 sierpnia – Rawa Maz. – Wakacyjny Klub Biblijny (M. Stępień)
22-26 sierpnia – Wakacyjny Klub Bibllijny – Golasowice (E. Mertens)


