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Jesień upłynęła nam głównie pod znakiem konferencji w róż-

nych regionach kraju. Dzięki temu mogliśmy osobiście spot-

kać się z niektórymi z Was, z czego bardzo się cieszymy. Wasza 

obecność i udział w tych wydarzeniach były dla nas ogromną zachętą. Także zapewnienia, że 

czytacie Pocztę z MED-u, lub chcielibyście ją otrzymywać, oraz Wasze wsparcie modlitewne, fi nansowe 

i praktyczne pobudzają nas do wdzięczności. Czujemy się tym bardzo ubogaceni.

Jednocześnie dziękujemy Bogu za spotkania z dziećmi, które po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się w ramach 

klubów biblijnych (w Harbutowicach, Ozorkowie, Studzionce i Lesznej), szkółek niedzielnych czy specjalnego wy-

darzenia, jakim było spotkanie dla dzieci z obozu POMO. Piszemy o nim więcej w tym wydaniu Poczty z MED-u.

Przed nami czas świątecznych spotkań z najmłodszymi (w Cieszynie, Gdańsku, Lesznej, Ozorkowie, Studzionce). 

Prosimy, módl się, aby Bóg docierał do serc dzieci słuchających Dobrej Nowiny o narodzeniu Pana Jezusa i zba-

wieniu w Nim.

Na początku 2014 roku chcielibyśmy zorganizować w naszym biurze kolejną edycję Letniej Szkoły Biblijnej (LSB) 

oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli. W marcu planujemy ogólnopolską konferencję dla pracowników 

wśród dzieci, na którą serdecznie zapraszamy!

Pora także, aby rozpocząć przygotowania do letnich obozów dla dzieci. Szukamy odpowiedniego miejsca, usta-

lamy tematykę obozów, rozpoczynamy nabór wolontariuszy, a to wszystko w nadziei, że Bóg w swojej wierności 

zatroszczy się o wszystkie potrzeby, również te kadrowe i fi nansowe.

Drodzy Modliciele, dziękujemy, że przez cały rok wiernie nam towarzyszyliście.

Cieszymy się też z tych z Was, którzy niedawno dołączyli do grona osób wspierających służbę dzieciom.

Elżbieta Płosa

Zaproszenie na konferencję
W dniach 5–9 marca 2014
organizujemy po raz dwudziesty trzeci Ogólnopolską Konferencję dla Pracowników wśród Dzieci.

Jeśli jesteś nauczycielem, katechetą, pracujesz w szkółce niedzielnej, klubie biblijnym czy świetlicy środowiskowej dla dzieci lub 

nastolatków i potrzebujesz nowych pomysłów, odświeżenia wizji czy zachęcenia do dalszej służby, ta konferencja jest właśnie po 

to! A może jesteś rodzicem i szukasz czegoś, co pomogłoby ci w inwestowaniu w wychowanie i rozwój duchowy własnych dzieci 

albo po prostu potrzeba ci trochę odpoczynku od codzienności? Przyjeżdżaj na konferencję do Wisły! Nie zdradzamy jeszcze 

wszystkiego, ale planujemy m.in. tematy związane z budowaniem więzi w rodzinie, różnorodnymi formami oraz metodami dys-

kusji z młodzieżą, pożądanymi cechami dobrego nauczyciela, wykorzystaniem komputera i kamery w pracy z nastolatkami itp.

Konferencja odbędzie się po raz kolejny w Hostelu KROKUS w Wiśle
i kosztować będzie 450 zł dla osoby dorosłej oraz 300 zł dla towarzyszącego dziecka (3–12 lat).

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy już wkrótce na: www.med.org.pl 
Zapraszamy serdecznie!
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W sezonie jesiennym organizowaliśmy lub byliśmy za-

proszeni na konferencje dla pracowników wśród dzieci 

w różnych stronach Polski. Dziękujemy Bogu za możliwo-

ści usługiwania w tych miejscach, za uczestników spotkań 

i nowe kontakty, które nawiązaliśmy.

Konferencja regionalna dla pracowników wśród dzie-

ci oraz dla rodziców odbyła się w Żorach 5 paździer-

nika. Jej hasłem przewodnim było pytanie: W co 

warto inwestować w XXI wieku. W związku z tym jej 

uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wykładu biblijne-

go pt.: Tymoteusz przykładem dobrej inwestycji oraz wziąć udział w warsztatach: Jak inwestować w duchowy rozwój 

dziecka. Poza tym była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń czy zaopatrzenia się w literaturę chrześcijańską 

oraz materiały do pracy z dziećmi. A oto dwie refl eksje tych, którzy tam byli…

Słuchając wykładu na temat inwestowania w młodych, myślałam o moim synu, który akurat, razem z Elą, 
opiekował się dziećmi w czasie tej konferencji. Zrozumiałam, że każdy dzień w dotychczasowym 15-letnim ży-
ciu Tomka był ważny. Nawet ten okres, kiedy przez cały rok, codziennie czytałam małemu Tomusiowi tę samą 
historię o Mojżeszu, bo tak chciał. To Bóg w swoim Słowie dał mi polecenie i obietnicę „Wychowuj chłopca od-
powiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Przypowieści Salomona 22,6).

(Grażyna)

Bardzo cenny był dla mnie czas warsztatów zorganizowanych pod koniec konferencji. Polegały one na spędze-
niu kilku minut sam na sam z Biblią, a później podzieleniu się odebranym Słowem, w kameralnym gronie, z in-
nymi. Uśmiecham się, gdy myślę o miłej atmosferze: o serdecznym przywitaniu, o ciepłej herbacie, o drobnym 
poczęstunku wśród ciepłych uśmiechów i zachęcających słów.

(Ola)

Pracownicy wśród dzieci z regionu łódzkiego 

(m.in. z Łodzi, Pabianic, Puław, Zduńskiej Woli 

i Zelowa) mieli okazję spotkać się na siedemna-

stej już konferencji regionalnej, która odbyła się 

w Łodzi 19 października. Oprócz czasu społecz-

ności i rozmów uczestnicy mieli okazję wysłuchać 

wykładu zatytułowanego Wpływ świata na dzieci 

oraz wziąć udział w seminariach na temat efek-

tywnego wykorzystania czasu na spotkaniach 

z dziećmi oraz pomysłowego nauczania. Poniżej 

zamieszczamy wypowiedzi uczestników…

Kiedy słuchałam wykładu pt. „Wpływ świata na dzieci”, serce radowało się, a Duch Święty potwierdzał praw-
dę Słowa Bożego, o której musimy nauczać. […] Czuję się ubogacona i zainspirowana. Bóg wyposażył mnie 
poprzez was w cenne wiadomości i doświadczenia. […] Mnóstwo pomysłów, profesjonaliści, a nie teoretycy 
– super! […] Planuję rozpocząć prowadzenie zajęć biblijnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej i tam wyko-
rzystać to, czego dowiedziałam się na konferencji; dużo praktycznych wskazówek. […] Po konferencji przygo-
tuję pomoce wizualne! Będę staranniej przygotowywała się do zajęć.

(Wypowiedzi z ankiet uczestników)

Echa jesiennych konferencji
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W Gdańsku „Dla każdego coś dobrego” 

Przygotowania do II konferencji regionalnej w Gdańsku roz-

poczęły się już na przełomie wiosny i lata tego roku, kiedy to 

pojawiła się pierwsza wzmianka o potrzebie przedstawienia 

tematu dotyczącego wykorzystania komputera czy kamery 

w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas tych pierwszych roz-

mów jeszcze nie wiedziałem, że od września będę mieszkał 

w Gdańsku i że jako pracownik MED-u będę osobiście zaan-

gażowany, wraz z Ilonką i Markiem Kaczeńskimi, w przygo-

towanie tej konferencji. Szukając odpowiedniego miejsca, 

gdzie konferencja mogłaby się odbyć, zajmowaliśmy się jed-

nocześnie reklamą – poprzez Internet, maile, ulotki, rozmowy, 

prezentacje. W początkowym etapie zgłoszeń było niewiele, 

ale im bliżej terminu konferencji, tym szybciej miejsca się wy-

pełniały. Tydzień przed konferencją byliśmy już zmuszeni od-

mawiać przyjmowania zgłoszeń z powodu braku miejsc.

Jestem szczęśliwy i wdzięczny Bogu za tak duże zaintereso-

wanie konferencją oraz za cały przebieg tego wydarzenia, 

które miało miejsce w Gdańsku 9 listopada. Każdy mógł tu-

taj naprawdę znaleźć coś dla siebie do wykorzystania w pracy 

wśród dzieci i młodzieży. Mam na myśli zarówno przykłady 

na to, jak zaangażować dzieci przedszkolne podczas opowia-

dania historii biblijnej, jak przeprowadzić lekcję biblijną dla 

dzieci wczesnoszkolnych, ale także zachęcenie do mądrego 

i duchowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gro-

nie rodziny, jak również propozycje wykorzystania kamery 

czy aparatu fotografi cznego w pracy z młodym człowiekiem 

oraz korzystania z różnorodnych ciekawych form dyskusji 

z młodzieżą.

Wykłady i warsztaty poprowadzili pracownicy i wolontariu-

sze Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED”, którzy od wielu 

lat pracują z dziećmi i młodzieżą, głosząc im Dobrą Nowinę 

o Panu Jezusie. Mieliśmy też czas na krótkie, ale intensywne 

przerwy wypełnione rozmowami czy zaopatrywaniem się 

w programy do nauczania dzieci. A jak wspominają konferen-

cję sami uczestnicy? Poniżej kilka wypowiedzi…

Tematyka konferencji i omawiane problemy w 100% są pomocne zarówno dla nauczycieli szkółek, osób pra-
cujących z dziećmi i młodzieżą, jak i rodziców. Bardzo inspirujące były lekcje pokazowe dla przedszkolaków 
oraz dzieci wczesnoszkolnych. Każdy zajmujący się nauczaniem dzieci wie, jaki to trud. Jak niełatwo stworzyć 
atrakcyjną lekcję, zainteresować młodzież, być konkurencyjnym wobec ofert „ze świata”. Tego typu konferencja 
jest okazją do spotkań z innymi nauczycielami i rodzicami, do wymiany spostrzeżeń, pomysłów, refl eksji. Daje 
gotowe przykłady, umożliwia nabycie materiałów pomocnych w nauczaniu.

(Aśka i Marcin)

Jestem wdzięczna tym osobom, które zechciały się podzielić swą wiedzą i zamiłowaniem do uczenia dzieci. 
Czuję się ubogacona i zachęcona. Wykłady były ciekawe i praktyczne np.: o zaangażowaniu dzieci podczas 
historii biblijnej czy też o rodzajach dyskusji z młodzieżą. Szczególnie podobał mi się wykład rodzica-praktyka 
i pomysł na Kalendarz Adwentowy. Bóg daje nam widzieć, co prawdziwe i ważne w tym świecie. Chwała mu 
za to! (Aga Wanelik)

Była to pierwsza konferencja, w której brałem udział jako organizator i jestem bardzo zbudowany oraz zachęcony, 

a przede wszystkim wdzięczny Panu Bogu za Jego wsparcie i prowadzenie. Tutaj, na północy Polski, myślimy już 

o kolejnej inicjatywie, wierząc że z Bożą pomocą po raz kolejny będziemy mogli wesprzeć nauczycieli i pracowni-

ków wśród dzieci nowymi pomysłami, wiedzą i praktycznym działaniem.

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Gdańsk
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W Ostródzie było nieco inaczej, ponieważ tutaj, oprócz kon-

ferencji dla pracowników wśród dzieci, odbywającej się 

11 listopada, dzień wcześniej miała miejsce konferencja dla 

rodziców. Inicjatorem i organizatorem obu konferencji był je-

den z miejscowych kościołów. Zostaliśmy zaproszeni m.in. po 

to, by podzielić się z nauczycielami szkółki niedzielnej kilkoma 

tematami dotyczącymi pracy z dziećmi, m.in.: Jak poprawić 

dyscyplinę za zajęciach z dziećmi, Jak przeprowadzić rozmowę 

duszpasterską z dzieckiem, Jakie są cechy dobrego nauczyciela 

czy Jak uatrakcyjniać spotkania z dziećmi.

Podczas konferencji dla rodziców usługiwali współpracujący 

z MED-em Kasia i Olgierd, którzy poprowadzili warsztaty na 

temat poprawienia komunikacji z dzieckiem oraz dyscypliny 

w domu. Uczestniczka tych warsztatów dzieli się poniżej swo-

imi wrażeniami…

Jestem wdzięczna Bogu za ten miły i wartościowy czas konferencji w Ostródzie. Zostałam zainspirowana wie-
dzą i pomysłami dotyczącymi wychowywania dzieci.

Podczas szkolenia nabyłam wiele praktycznych wskazówek i umiejętności np. na temat tego, jak poprawić ko-
munikację z dziećmi oraz jak mądrze wprowadzić dyscyplinę w swoim domu. Cieszę się bardzo, że będę mogła 
wykorzystać tę wiedzę do pracy z dziećmi. Dzięki tej konferencji zrozumiałam, jak ważna jest nasza postawa 
jako wzór do naśladowania w rzetelnym przygotowaniu dzieci do życia teraz i w przyszłości.

(Jolanta Krajewska)

Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić nauczycieli do kontynuowania służby oraz do twórczego podejścia do 

nauczania.
Danuta Pustówka

Weekendowe szkolenie 

w Świdwinie (15–16 listopada) 
Kilkanaście lat temu 16-letnia Gosia przeszła szkolenie MED-u, 

została zachęcona do służby wśród dzieci i od tej pory wiernie 

służy Panu. Obecnie, jako żona pastora i liderka pracy wśród 

dzieci korzysta z naszych materiałów i zachęca innych, prze-

kazując im wiedzę nabytą przed laty. Widząc potrzebę w swo-

im zborze w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie), wraz 

z mężem zwróciła się do naszego stowarzyszenia z prośbą 

o poprowadzenie u nich doraźnego szkolenia.

Wiedząc, że osoby czekające na nas potrzebują m.in. zachęce-

nia do służby, tematy które zostały poruszone dotyczyły tego, 

jak dzielić się Ewangelią z dziećmi, jak poprowadzić rozmowę duszpasterską, na co zwrócić uwagę ucząc lekcji 

biblijnej, jak wykorzystać pomoce wizualne na spotkaniu z dziećmi. Rozważając fragment Psalmu 78 przypomnie-

liśmy sobie wszyscy o naszej odpowiedzialności za następne pokolenie.

Grupa okazała się bardzo otwarta i chętna do przyjmowania tego, co zostało im zaprezentowane. Wszyscy nauczy-

ciele z tego zboru bardzo chcieliby przejść pełne szkolenie, więc jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się z nimi znów na 

wiosnę.
Danuta Plinta

Ekipa Młodych Odkrywców w Gdańsku 
Od trzech lat MED organizuje w Szwajcarii Kaszubskiej Obo-

zy Młodych Odkrywców (POMO) dla dzieci z północy Polski, 

a w tym roku rozpoczęliśmy przygotowania do śródrocznych 

spotkań dla dzieci, które uczestniczyły w tych obozach. Na-

szym pragnieniem jest kontynuowanie pracy ewangelizacyj-

nej oraz wzrost duchowy dzieci z Trójmiasta i okolic. Projekt 

nazwaliśmy Ekipa Młodych Odkrywców, bo chcemy odkry-

wać najcenniejszy skarb, jakim jest Dobra Nowina o zbawie-

niu w Panu Jezusie Chrystusie.
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Korespondencyjny kurs biblijny Klub Skrzynki Pocztowej
Prowadzisz spotkania z nastolatkami? 

Chciałbyś uporządkować swoją wiedzę biblijną, szukasz materiałów źródłowych? 

A może spotykasz się z osobami, które dopiero niedawno poznały Pana Boga i chcą pogłębiać swoją wiedzę o Nim? 

Jeśli tak, to zachęcamy cię do zaopatrzenia się w materiały korespondencyjnego kursu biblijnego dla 

nastolatków i dorosłych. Materiał na jedno spotkanie obejmuje treść lekcji na wybrany temat, do której 

dołączona jest karta pytań. Kurs składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera 7 lekcji, kolejna 10 

a trzecia 25 lekcji. 

Materiały udostępniamy bezpłatnie. 

Jeśli chciałbyś zamówić kursy, skontaktuj się z biurem MED mailowo: 

med@med.org.pl lub telefonicznie: 33 854 25 97.     Zapraszamy!  

Pierwsze spotkanie Ekipy Młodych Odkrywców odbyło się 16 listopada i uczestniczyło w nim dziewięcioro dzieci. 

Rozpoczęliśmy od krótkich wspomnień z obozu POMO – wycieczki, ulubione zabawy, kto z kim był w pokoju itp. 

Później przypomnieliśmy sobie obozowe piosenki. Był też czas na fajne nowe zabawy, zajęcia plastyczne, w czasie 

których składaliśmy rozbitą kamienną stągiew, a także na słodki poczęstunek. Najważniejszym punktem spotkania 

była lekcja biblijna o cudzie w Kanie Galilejskiej i poznanie prawdy, że Pan Jezus może zmienić nasze życie.

Osobiście jestem wdzięczny za wszystkich wolontariuszy, którzy włączyli się do tego dzieła poprzez swoją pracę 

i przygotowania. Już planujemy kolejne spotkania Ekipy, na których pragniemy opowiadać dzieciom o dobroci 

i miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednocześnie prosimy o modlitwy, aby coraz więcej dzieci uczestniczyło 

w spotkaniach, abyśmy mogli znaleźć dobre miejsce na te spotkania oraz o Boże prowadzenie dla wszystkich 

zaangażowanych. Dziękuję.
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Trudny wiek? 
W czasie ubiegłorocznych ferii zimowych zostałam popro-

szona o poprowadzenie zajęć na spotkaniu z nastolatkami 

w Lesznej. Ponieważ młodzież chciała się dalej spotykać, 

rozpoczęły się regularne zajęcia klubu biblijnego dla nasto-

latków. Spotykając się z nimi, zmieniam zdanie na temat tej 

grupy wiekowej, określanej mianem „trudnej”. Pytani np. dla-

czego przychodzą na spotkania, odpowiedzieli: czuję się tu 

dobrze, zdobywam wiedzę i słucham o Bogu, jest tu dobra at-

mosfera, można się wspólnie pośmiać, ale też wspólnie wielbić 

Boga i wspólnie coś zrobić. Z kolei na pytanie, co odkryli o Bo-

gu napisali: że jest wszechmogący, wszystko wie, ochrania, ko-

cha zawsze, pomaga i zawsze z nimi jest oraz wysłuchuje mod-

litw (trzeba jednak być cierpliwym). Wiedza o Bogu pomaga 

im, gdy się boją, pomaga wierzyć, bo przecież wiara rodzi się 

ze słuchania Słowa Bożego oraz pomaga im po prostu żyć 

w tym świecie i rozumieć go.

Na nasze spotkania klubowicze sami przygotowują kanapki, czasami sałatki lub słodkie wypieki oraz herbatkę. 

Dzielą się też piosenką, której chcą nauczyć całą grupę, wersetem lub jakimś doświadczeniem z Bogiem.

Wiem, że przed tą grupą wiekową stoi mnóstwo wyzwań. Potrzebują dużo zrozumienia, pokierowania, dobrej 

grupy rówieśniczej oraz miejsca, gdzie mogą spędzać czas, dlatego zachęcam do tworzenia takich spotkań dla 

młodzieży.

Bóg obiecał, że do każdego zadania, które nam daje, da też potrzebne dary i umiejętności.
Joanna Pilch-Lewicka
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11-12 stycznia 2014 rusza zimowa edycja 
Letniej Szkoły Biblijnej (LSB), na którą wszystkich zajmujących się 

lub chcących zajmować się służbą wśród dzieci serdecznie zapraszamy! 

Wszystkie spotkania w ramach LSB będą odbywały się w biurze naszego stowarzyszenia na ul. Partyzantów 1 

w Ustroniu w następujących terminach: 25–26 stycznia oraz 15–16 lutego 2014.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.med.org.pl 
w aktualnościach oraz w zakładce Letnia Szkoła Biblijna.

Uwaga! Nowość! Od lutego do maja 2014, 

w każdą ostatnią sobotę miesiąca, 

planujemy cykl modułowych szkoleń specjalistycznych. 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę 

na temat tego, w jaki sposób przekazywać dzieciom wielkie prawdy biblijne, 

aby chciały je przyjąć, stosować i przekazywać innym. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 lutego 2014 

w godzinach od 10.00 do 13.00 w naszym biurze w Ustroniu 

i będzie poświęcone tematowi pracy z przedszkolakiem.

_____._____._____._____._____._____._____._____._____

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.med.org.pl w aktualnościach 

oraz w zakładce Szkolenia modułowe. Można się zgłaszać również telefonicznie (33 854 25 97).

Oto jak wspominają poprzednie szkolenie LSB jego uczestnicy:

Kurs uwrażliwił mnie na potrzeby dzieci, dzięki niemu zrozumiałam, że inwestycja w duchowe życie dzieci może 
przynieść wspaniały owoc! Na szkoleniu otrzymałam także wiele praktycznych informacji na temat prowadze-
nia zajęć biblijnych i elementów, z jakich takie zajęcia powinny się składać. Jedna z rzeczy, która była dla mnie 
szczególnie interesująca to uczenie wersetów biblijnych zaprezentowanych w grafi czny sposób.

Justyna Serek, Tarnów

Było wspaniale. Stres jak za młodzieńczych lat. Wielkie przeżycia, ale i wiele nauki. Jesteście naprawdę dobrymi 
nauczycielami (na chwałę Bogu), bo i mnie nauczyliście pracy z dziećmi. Dziękuję Bogu za was, bo trud wasz 
nie jest daremny!

Andrzej 

Każdy z nas miał okazję sprawdzić opanowanie przez siebie wiadomości i umiejętności podczas przeprowa-
dzanych sprawdzianów oraz wykonując zadane prace domowe. Bardzo podobały mi się przyjazna atmosfera 
panująca w trakcie szkolenia oraz dobrej jakości materiały, za pomocą których nas uczono. Wierzę, że Bóg uży-
je rzeczy, których się nauczyłem dla Swojej chwały.

Jakub Wardęga, Zduńska Wola

Zaproszenie na szkolenie do Ustronia 
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Wolontariusze poszukiwani! 
Już dzisiaj ZAPRASZAMY do wspólnej służby ewangelizowania 

dzieci i nauczania ich Bożego Słowa w 2014 roku. Uwaga! Są 

wolne miejsca także dla NOWYCH osób! Jak co roku poszukuje-

my wolontariuszy na letnie obozy i potrzebujemy:

• wychowawców (z kwalifi kacjami akceptowanymi przez MEN),

• opiekunów (osoby bez ww. kwalifi kacji – głównie dotyczy to 

obozu SOMO, czyli opieki nad dziećmi z niepełnosprawnoś-

cią intelektualną),

• pomocników wychowawcy (osoby w wieku powyżej 16 lat),

• pielęgniarek,

• instruktorów np. zajęć sportowych, muzycznych, plastycz-

nych i innych.

Osobom, które zgłoszą swoją gotowość do pracy na obozach wyślemy ankietę wolontariusza. Można również za-

angażować się w tę służbę poprzez modlitwę, wsparcie fi nansowe lub zachęcenie innych do współpracy z nami. 

Można się zgłaszać telefonicznie 33 854 25 97 , mailowo med@med.org.pl 
lub osobiście w naszym biurze (ul. Partyzantów 1, Ustroń). 
Terminy obozów zostaną ogłoszone do lutego 2014 na naszej stronie internetowej.

            Zapraszamy!           

Jesteśmy bardzo wdzięczni
Działalność naszego stowarzyszenia oparta jest w dużej mierze 

na pracy wielu WOLONTARIUSZY – starszych, młodszych i na-

wet bardzo młodych. Są osoby, które regularnie przychodzą do 

naszego biura w Ustroniu i pomagają m.in. w przygotowaniu 

i wysyłce Poczty z MED-u, składaniu i pakowaniu kursów kore-

spondencyjnych czy wykonywaniu pomocy wizualnych. Ktoś 

inny z kolei jest po prostu naszą „złotą rączką”, kiedy coś w biurze 

wymaga naprawy. Jeszcze inni piszą artykuły, zapewniają obsłu-

gę techniczną naszej strony internetowej, zajmują się składem 

komputerowym naszych materiałów informacyjnych, sprawdza-

niem różnych tekstów lub też doradztwem. Są i tacy, którzy gdy 

trzeba użyczają swoich samochodów czy nawet domów albo po-

magają w organizacji różnych spotkań. Kolejne osoby angażują 

się w prowadzone przez nas szkolenia i konferencje, prowadząc 

wykłady, seminaria lub warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Wszyscy wolontariusze dzielą się z nami tym, co mają – swo-

im czasem, swoją wiedzą i doświadczeniami, swoimi talentami 

i umiejętnościami, swoimi środkami materialnymi i fi nansowymi.

Największa grupa naszych wolontariuszy angażuje się w bezpo-

średnią pracę z dziećmi i nastolatkami na obozach lub na różne-

go rodzaju wakacyjnych spotkaniach, a w ciągu roku w klubach 

biblijnych.

Nie możemy też pominąć całkiem sporej grupy osób, która inwe-

stuje w duchowe życie i służbę pracowników MED. To pastorzy, 

misjonarze, nauczyciele Bożego Słowa, którzy uczą nas, szko-

lą, wyposażają, doradzają, zachęcają i motywują. Przyjeżdżają 

z bliska i z daleka, z kraju i z zagranicy, i robią to na własny koszt. 

Może tak o sobie nie myślą, ale to też są nasi wolontariusze!
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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!

Kolejna grupa osób, bez której zaangażowania i oddania nie moglibyśmy robić tego, co robimy, to nasi MODLICIELE. 

Wiernie wstawiają się za nami i naszą służbą, modlą się także o tych, którym usługujemy: o dzieci i nastolatki, 

o nauczycieli i rodziców. Ich modlitwy towarzyszą nam w codziennych zwykłych zadaniach. Są z nami, gdy trzeba 

podjąć ważne decyzje lub znaleźć rozwiązania problemów. Modlą się o przygotowania i realizację konkretnych 

projektów, o bezpieczeństwo w czasie spotkań z dziećmi i w wielu naszych podróżach. Proszą o Boże zaopatrze-

nie, posilenie i mądrość dla nas. Szkoda, że wielu z nich z różnych względów pozostaje dla nas bezimiennych. 

Lecz jaka to będzie radość, gdy spotkamy się z nimi w niebie! Wtedy dowiemy się, kto, kiedy, gdzie i o co się dla 

nas modlił.

Nasi OFIARODAWCY, to grupa osób (dzieci, młodzież, starsi), która regularnie lub okazjonalnie przekazuje 

dary na służbę MED. Sporo z nich robi to już od długiego czasu, a niektórzy dołączyli w tym roku. Kontynuowanie 

dotychczasowych działań MED, angażowanie się w nowe zadania czy „poszerzanie granic” poprzez docieranie 

do nowych miejsc i nowych osób – to wszystko jest możliwe dzięki darowiznom wpłacanym na cele ogólne, na 

konkretne projekty lub na wynagrodzenia dla pracowników.

Ten kończący się rok kalendarzowy nasze stowarzyszeni zamyka na tzw. plusie.

To BOŻA ŁASKA, ponieważ On jest tym, który poruszył serca wielu pojedynczych osób, całych rodzin oraz 

zborów i pobudził je do ofi arności. Jemu oddajemy za to chwałę!

A wszystkim WOLONTARIUSZOM, MODLICIELOM i OFIARODAWCOM składamy bardzo gorące 

PODZIĘKOWANIA za waszą hojność! Sam Bóg obiecuje Wam jeszcze większy zysk:

„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje... 

Kto jest dobroczynny będzie wzbogacony...” 
         (Przyp. Sal. 11:24.25).

Danuta Abramovich

Drogi Przyjacielu! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Ci Bożego błogosławieństwa, 

chwil roziskrzonych obecnością Pana Jezusa, 

odpoczynku, nabrania zdrowego dystansu do tego co wokół, 

a także, by Boży Duch prowadził Cię każdego kolejnego dnia 

w Nowym Roku.

Pracownicy i Zarząd ChS „MED”


