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DRODZY CZYTELNICY RAPORTU

Rok 2015 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce upłynął pod hasłem Roku Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, 
które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął 
was ku chwale Boga”.

W naszych działaniach akcentowaliśmy przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajem-
nie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się  
o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. Po drugie, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codzien-
nym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach, a także troszczyć
się o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jed-
ności w Chrystusie. 

„Chrześcijanie winni postępować identycznie, jak ich Zbawiciel. On przyjął do siebie ludzi bez względu na wszystko, raz na 
zawsze (...). Najważniejszy jest pokój i jednomyślność we wspólnym wielbieniu Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa 
(por. Rz 15,6). Ważne jest przy tym, że w owej postawie „przyjmowania” nie chodzi wyłącznie o jakieś tolerowanie drugiego 
człowieka, ale o rzeczywiste, dogłębne, egzystencjalne zaangażowanie dla jego dobra, również o przyjmowanie na siebie 
jego słabości i deficytów”. dr Dominik Nowak
 
W naszej pracy przez cały rok korzystaliśmy z dwóch haseł, jednocześnie je promując:

ZA NAMI 2015

WSPÓŁPRACUJEMY, MOTYWUJEMY, SZKOLIMY I UDZIELAMY PRAKTYCZNEGO WSPARCIA 
do inicjowania, ożywiania i rozwijania – w oparciu o wartości chrześcijańskie – edukacji,  

kultury, wolontariatu. Działamy ekumenicznie dla poprawy jakości życia dzieci  
i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 
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hasło ukazujące CME jako organizację pożytku publicznego,  
której można przekazać 1% podatku dochodowego

W Internecie udostępniliśmy logo Kościoła z hasłem roku do wykorzystania przez parafie i inne podmioty.

hasło do użytku w Kościele  
i innych środowiskach chrześcijańskich

JESTEŚMY INSTYTUCJĄ, KTÓRA DZIAŁA W POLSCE OD 19 LAT,  

A ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO OD 11 LAT.



.
DLA DZIECI
OBÓZ DLA DZIECI „Z PRZYJACIELEM”

• 24.07–2.08, Piosek na Zaolziu koło Jabłonkowa
• 29 dzieci w wieku od 7 do 13 lat z różnych części Polski: Rybnik, Goleszów, Opole, Sosnowiec, Ustroń, Wisła, 

Jastrzębie-Zdrój, Kępa, Skoczów, Mikołajki, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Mysłowice, Pszczyna, Piasek, Dębowiec-
Simoradz, Cieszyn, oraz 4 wolontariuszy-wychowawców. 

• Główne hasło obozu: „Wyspa skarbów”. Poprzez omawianie historii biblijnych dzieci miały okazję poznać, że Biblia 
jest najlepszą mapą, która bezpiecznie prowadzi do celu – wiecznego życia z Bogiem. 

DOPOŁUDNIOWY PROGRAM DLA DZIECI PODCZAS TYGODNIA EWANGELIZACYJNEGO
• 6.07–11.07, Dzięgielów
• Codziennie uczestniczyło w nim ponad 40 dzieci w wieku 4–13 lat oraz 7 wolontariuszy – prowadząca i opiekunowie 

oraz pedagodzy ulicy UNO.
• Temat spotkań: „Więcej niż złoto – historie chrześcijańskich olimpijczyków”
• Podczas spotkań dzieci zapoznawały się z postaciami sportowców: Michaela Changa, Davida Johnsona, Jorge de 

Amorima, Elany Meyeri i Davida Robinsona, których życie poprzez kontakt z Bogiem całkowicie się zmieniło. Ce-
lem zajęć było wskazanie, że chociaż sport jest dobry i piękny, to nie może być celem samym w sobie, bo jest coś 
cenniejszego  niż olimpijskie złoto – życie z Bogiem. W drugiej części spotkań pedagodzy ulicy prowadzili zabawy, 
gry oraz zajęcia z wykorzystaniem paneli Szkoły Mobilnej.

SPOTKANIA EWANGELIZACYJNE DLA DZIECI 3–6 LAT PODCZAS TYGODNIA EWANGELIZACYJNEGO

• 4–12.07, Dzięgielów
• W spotkaniach ewangelizacyjnych brało udział od 44 do 132 dzieci, 31 wolontariuszy pomagało w charakterze 

opiekunów, a niektórzy z nich pełnili dodatkowe funkcje, np. prowadzili śpiew.
• Program pod hasłem „Puk, puk. Kto tam?” w tej grupie przygotował i prowadził Duet SU – był to cykl dziewię-

ciu spotkań, podczas których dzieci poznawały historie biblijne o spotkaniach Pana Jezusa z różnymi osobami,  
i uczyły się, jak przyjmować swoich kolegów, koleżanki, rodziców, rodzeństwo, znajomych i nieznajomych.

Równolegle do tych spotkań, które były autorskim programem naszego Duetu, odbywały się także spotkania dla dwóch 
innych grup wiekowych: 7–10 i 11–13 lat, prowadzone przez osoby zaproszone do współpracy i wolontariuszy CME.

SZKÓŁKI NIEDZIELNE PODCZAS TYGODNIA EWANGELIZACYJNEGO
• 5.07 i 12.07, Dzięgielów
• Uczestniczyło w nich ok. 200 dzieci w wieku od 3 do 13 lat i 15 wolontariuszy, którzy m.in. prowadzili śpiew, lekcje 

biblijne, zajęcia plastyczne, uczyli wierszy biblijnych oraz byli opiekunami i pomocnikami dla uczestniczących  
w programie dzieci.

• Główne myśli szkółek: „Pan Jezus mówi: Pójdź za mną” – powołanie pierwszych uczniów, oraz „Zachęcaj innych do 
naśladowania Jezusa” – Jezus ukazuje się uczniom w Galilei. 

KURS PROWADZENIA SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH
• Przeznaczony dla osób, które chcą zaangażować się w prowadzenie szkółek niedzielnych w swojej parafii.  

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Kurs odbywał się od 28.02 do 1.03 w Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku.

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY DLA DZIECI W MRĄGOWIE

• 16–23.08, Mrągowo
• Odbiorcami było ok. 80 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
• Program prowadziło 13 wolontariuszy i składał się on z następujących punktów: szkółki niedzielne, warsztaty 

twórczości, gry i zabawy, zajęcia z zamkiem do skakania oraz spotkanie ewangelizacyjne.
• Hasło programu brzmiało: „Przygoda na Dzikim Zachodzie”, a dzieci podczas zajęć poznawały następujące prawdy: 

Biblia wskazuje najlepszy kierunek i daje dobre rady; Każdy grzech oddziela od Boga; Bóg przebacza i ratuje; Bóg 
chce, by wszyscy o Nim usłyszeli; Bóg walczy za tych, którzy Mu ufają; Niebo to miejsce wiecznej radości.

DLA DZIECI W PARAFIACH
PÓŁKOLONIE Z ANGIELSKIM

To projekt koordynowany od 7 lat przez Centrum Misji i Ewangelizacji, który skutecznie wpisuje się w realizację celu, jakim 
jest rozbudzanie życia duchowego i towarzyszenie chrześcijanom, szczególnie członkom Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce, w zwiastowaniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie ich codziennym życiem – słowem i czynem – między 
innymi przez motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania zdolności i podnoszenia kwalifikacji.
Odbiorcami były parafie, które zorganizowały w czasie 14.07–10.08 półkolonie u siebie: Cieszyn, Gliwice, Goleszów, Opole. 
Wzięło w nich udział łącznie 131 dzieci, 22 wolontariuszy z USA i 33 z Polski. 



Z tą grupą dzieci, w ich własnym środowisku, pracowała nasza Grupa Pedagogów Ulicy UNO, która jest jednostką lokalną 
CME. Jej działania objęły m.in.: 

FERIE ZIMOWE  
półkolonie dla dzieci z bytomskich dzielnic Rozbark i Bobrek 
2 tygodnie: 2.02–6.02 dla Bobrka, 9.02–13.02 dla Rozbarku 
Uczestniczyło w nich 24 podopiecznych i pomagało 7 wolontariuszy, którzy prowadzili warsztaty.

SZKOŁA MOBILNA  
Zajęcia animacyjne na Bobrku i Rozbarku (kwiecień–wrzesień), w których uczestniczyło 147 dzieci  
i na Rozbarku – 238. W czasie 213 przepracowanych godzin, czyli 78 dyżurów, pomagało 20 wolontariuszy. 
 
MIĘDZYGALAKTYCZNY ZLOT SUPERBOHATERÓW  
25–26.04.15 dwudniowa impreza lokalna  
Pierwszego dnia przemarsz ze Szkołą Mobilną oraz animacje na rynku – 65 uczestniczących dzieci.  
Drugiego dnia animacje podczas Festiwalu Dziwnie Fajnie – uczestniczyło w nim 25 dzieci.

DZIEŃ DZIECKA  
1.06, przejście po dzielnicy i rozdawanie słodyczy napotkanym dzieciom.

FESTIWAL ZABAWY  
6-dniowa impreza lokalna 22–24 lipca na Bobrku i 27–29 lipca na Rozbarku.  
Darmowe warsztaty, animacje i zabawy przygotowane przez GPU UNO oraz wolontariuszy.  
Uczestniczyło w nim 40 wolontariuszy (586 h) oraz 291 dzieci  na Bobrku i 305 na Rozbarku.

OBÓZ W MRĄGOWIE
5 podopiecznych GPU wyjechało na obóz dzięki dofinansowaniu z funduszu CME  
„Daj dzieciom nadzieję”.

SEMINARIUM LOKALNE  
5.10, „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”,  
w którym uczestniczyło 18 osób z Rybnika, Raciborza, Bytomia i Warszawy.

MIKOŁAJ  
6 grudnia: rozmowy i rozdawanie słodyczy w bytomskich dzielnicach – Bobrku i Rozbarku.

PROWADZENIE ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH 
styczeń–sierpień, październik–grudzień 
Dla 39 dzieci: 7 wolontariuszy pomagało jako prowadzący warsztaty i zajęcia tematyczne.

DLA DZIECI MARGINALIZOWANYCH SPOŁECZNIE

„Celem naszej pracy jest nawiązanie i utrzymywanie relacji z dziećmi, które charakteryzują trudne 
zachowania. Jesteśmy obecni w ich środowisku życia, dzielimy z dziećmi sukcesy i kryzysy dnia 
powszedniego. Pokazujemy podopiecznym świat – ten lokalny i ten bardziej globalny, konfrontu-
jąc często ze światem wartości, które są im mało znane. Podróżujemy, bawimy się, projektujemy, 
zmieniamy to, na co mamy wpływ, by mimo wszystko miały dobre wspomnienia ze swojego dzie-
ciństwa. Monika Cieślar, koordynatorka ds. pedagogiki ulicy

REKOLEKCJE PASYJNE
Tematem przewodnim rekolekcji pt. „Historia pewnej relacji” była śmierć, zmartwychwstanie i życie Pan Jezusa. Wspólnie  
z dziećmi i młodzieżą zastanawialiśmy się, co dla każdego znaczy, że Chrystus poniósł za nas karę, zmartwychwstał i że 
warto z Nim żyć.
Przeprowadziliśmy 76 spotkań w 14 miejscach: Kluczbork, Świętochłowice, Ustroń, Bładnice, Wisła-Centrum, Wisła-Jawor-
nik, Cieszyn (ZPSWR), Dzięgielów, Wisła-Czarne, Wisła-Malinka, Biała, Cieszyn (GTE) i Stare Bielsko.
W sumie w naszym programie wzięło udział 687 dzieci ze szkół podstawowych i 392 młodzieży gimnazjalnej.  
W prowadzenie rekolekcji zaangażowanych było 14 osób: 7 pracowników CME, 5 wolontariuszy CME i 2 studentów Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy. Przygotowane przez nas materiały rekolekcyjne udostępniliśmy także para-
fiom do samodzielnego przeprowadzenia rekolekcji, m.in. w: Warszawie, Łodzi, Jaworzu, Skoczowie i Opolu.



.

DLA MŁODZIEŻY

CHRZEŚCIJAŃSKI OBÓZ TECHNOLOGICZNY
1–8.02, Wisła-Czarne
To nowość w naszej zimowej ofercie dla młodzieży.  
Ilość uczestników: 35 stałych oraz 6 osób dochodzących na warsztaty
Kadra pracowników i instruktorów-wolontariuszy CME: 14 osób

BEZSENNA NOC
4–5.04, parafia ewangelicka w Goleszowie
Ilość odbiorców: ponad 600 osób
Wolontariusze i osoby zaangażowane: 105 osób (parafianie z Goleszowa, w tym duża część młodzieży, akustycy, ratownicy
medyczni, mimy z parafii w Starym Bielsku, osoby do modlitwy, obsługi parkingów, zbierania ofiary, multimediów, obsługi
gości, studenci ChAT, zespół młodzieżowy z Cieszyna, Kameralny Chór Wyższobramski).
Tej Bezsennej nocy, która po raz pierwszy odbyła się w Goleszowie, towarzyszyło hasło: „Przyjęcie”, a jej program został  
przygotowany przez dział ewangelizacyjny CME i ks. Adriana Korczagę. Po raz pierwszy także wystąpili studenci teologii 
ewangelickiej ChAT w autorskiej etiudzie teatralnej pt. „Proces”. 

FAJNY! OBÓZ DLA MŁODZIEŻY
15–24.08, Mrągowo
Wzięło w nim udział 51 uczestników, którym towarzyszyło 5 wychowawców i 4 pomocników. Poranny śpiew i wykład biblij-
ny prowadzony był zarówno dla uczestników obozu, jak i Tygodnia Ewangelizacyjnego, który w tym samym czasie  odbywał 
się w parafii ewangelickiej.

NOC Z LUTREM
31.10, Drogomyśl
W Nocy wzięło udział 500 osób, zarówno młodzieży, jak i dorosłych oraz 80 wolontariuszy, m.in.: parafianie z Drogomyśla,
którzy upiekli ponad 1 000 kawałków ciasta, młodzież z Drogomyśla i Pruchnej, chór, aktorzy, mówcy oraz parkingowi, 
akustycy, ratownicy medyczni, studenci ChAT oraz zespoły muzyczne. Hasłu przewodniemu: „Jeśli w niebie nie wolno się 
śmiać, to ja się tam nie wybieram” (Marcina Lutra), towarzyszyło słowo diecezjalnego duszpasterza młodzieży diecezji 
cieszyńskiej.

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ OZME
25–27.09, Pokój
Tym razem w Zjeździe pod hasłem „Daj pokój!” wzięło udział 385 osób, w tym: 70 wolontariuszy, 297 uczestników i 18 
organizatorów. W programie znalazło się m.in.: otwarcie, nocne kino, koncerty, przywitanie dnia, seminaria, turniej piłki 
nożnej, Paintball, pokaz lotów dronów, druk 3D, pierwsza pomoc, bibliodrama, wernisaż prac młodych luteran, gra terenowa 
„Poznaj Pokój”, „Niezwykłe zadania! Tylko dla księży”, koncert z przesłaniem, nocna modlitwa i nabożeństwo.
Młodzież reprezentowała poszczególne diecezje następująco: cieszyńska 155, katowicka 139, mazurska 10, pomorsko-
-wielkopolska 18, warszawska 14 i wrocławska 27.
Za organizację OZME odpowiadała grupa składająca się z: diecezjalnych duszpasterzy młodzieży, gospodarzy miejsca oraz 
Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży i CME.

Najlepsze, co zostanie, to wspomnienia i wiedza, z jaką 
wróciłam. Dzięki obozowi przełamałam swoje bariery  
i strach. Wiara czyni cuda – teraz to zrozumiałam.
Uczestniczka letniego obozu

„

POMOC PRZY DZIAŁANIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNYCH:
Bytom ODNowa „Akcja Rewitalizacja”
10.10, prowadzenie zajęć animacyjnych podczas promocji programu Rewitalizacji w Bytomiu. Budowanie miasta marzeń 
z dziećmi, rozmowa o potrzebach dzieci względem miejsc zamieszkania, placów zabaw, miejsc kulturalno-rozrywkowych. 
Uczestniczyło ok. 20 dzieci.
XI Dni Bytomskich Organizacji Pozarządowych  
11–12.09, prezentacja działań ze Szkołą Mobilną w Centrum Handlowym Agora Bytom, uczestniczące dzieci: 43
Mecz PALowiczów  
zorganizowany 12.06 przez punkt terenowy na Bobrku – prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci podczas meczu przez 
wolontariusza dla ok. 30 dzieci
Dzień Sportu w Gliwicach  
30.05, prowadzenie animacji przy Szkole Mobilnej



Celem trzech kampani ewangelizacyjnych było zwiastowanie ewangelii o Jezusie Chrystusie, zgodnie ze słowami z Dzie-
jów Apostolskich 4,12: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Poprzez organizację Tygodni pragniemy pomagać ludziom w bliższym 
poznawaniu Boga i pogłębianiu wiary poprzez studiowanie Słowa, modlitwę oraz spotkania z innymi wierzącymi. Każdy 
człowiek, bez względu na wiek, wykształcenie czy jakiekolwiek inne kryteria, potrzebuje osobistej więzi z Jezusem Chrystu-
sem, dlatego ewangelizacje skierowane są do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych), 
środowisk oraz grup społecznych. 

W 2015 roku wszystkim Tygodniom towarzyszyło hasło: „Bez ograniczeń”.
 
W Dzięgielowie, 4–12 lipca 2015, po raz 66 w całodziennym programie (9 dni wykładów, 23 seminariów, 8 koncertów 
i 9 spotkań ewangelizacyjnych) wzięło udział ok. 20 tysięcy osób, w tym dzieci i internauci oraz 253 wolontariuszy. Wykła-
dy biblijne (audio) i spotkania główne o 17.00 (audio i wideo) transmitowane były w Internecie.

W Zelowie, 19–26 lipca w parafii ewangelicko-reformowanej, odbyła się impreza skierowana głównie do członków parafii 
ewangelickich żyjących w diasporze, w promieniu do 100 km od Zelowa. Wzięło w niej udział ponad 300 dzieci na dopo-
łudniowych zajęciach od poniedziałku do soboty; ok. 850 młodzieży i dorosłych na wieczornych koncertach z przesłaniem, 
ok. 280 na popołudniowych seminariach od niedzieli do soboty oraz 30 wolontariuszy, w tym ponad 20 przy dopołudnio-
wych zajęciach dla dzieci.

W Mrągowie, 16–23 sierpnia w parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie, przed południem odbywał się program dla 
dzieci, warsztaty twórczości, wykłady biblijne, grupa dyskusyjna, a po południu seminaria i spotkania ewangelizacyjne.  

DLA RODZIN TYGODNIE EWANGELIZACYJNE

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Od 2014 roku prowadzimy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Gliwicach i w 11 filiach 
na Śląsku, w których proponujemy osobom pokrzywdzonym przestępstwem profesjonalną, bezpłatną i kompleksową po-
moc. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2015 roku udzieliliśmy 796 godzin porad psychologicznych, 729 prawnych 
i 565 osób pokrzywdzonych skorzystało z naszych usług.

W ramach działań Ośrodka prowadzone były także działania promujące go oraz specjalistyczne szkolenia, np.: w zakresie 
mediacji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu i OPS w Świętochłowicach, dla pracowników 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie, dla pracowników służb społecznych w Raciborzu czy szkole-
nie „Status pokrzywdzonego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego” w Gliwicach, organizowane przez CME 
dla pracowników i wolontariuszy projektu oraz szkolenie dla pracowników socjalnych GOPS Cieszyn pn. „Mediacje jako na-
rzędzie pracy socjalnej”, a także dla asystentów rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w ramach wejścia w życie 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

Szczególnym wydarzeniem był dla nas Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (23–28.02) i organizacja 
porad prawnych, mediacyjnych, psychologicznych, pierwszego kontaktu, kuratorskich i innych. W ramach trwania Tygodnia 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywały się dyżury w OPOPP w Gliwicach i jego filiach oraz w siedzi-
bach partnerów społecznych, między innymi w: Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Sądzie Rejonowym w Gliwicach, MOPS 
Katowice, GOPS Tworóg, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie 
Śląskiej, MOPR w Bytomiu, MOPS w Kamiennej Górze, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Sądzie Okręgo-
wym w Bielsku-Białej, Sądzie Rejonowym w Cieszynie. 

Oglądalność internetowa spotkań ewangelizacyjnych TE Dzięgielów 2015



.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO�PASTORALNE
W Centrum w ciągu całego roku do dyspozycji byli doradcy rodzinni, duszpasterze i superwizorzy – wykwalifikowane osoby,
po Kursach Duszpasterskich i Superwizji lub w trakcie nauki, certyfikowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii
Pastoralnej w Polsce, a także mediator sądowy. Spotykali się oni z osobami zainteresowanymi tymi formami poradnictwa. 
Wszystkie osoby udzielające wsparcia obowiązuje zasada poufności i tzw. tajemnica duszpasterska.

PORTAL DUSZPASTERZ.PL
Prowadzenie dyżurów i korespondencji duszpasterskiej on-line oraz forum duszpasterskiego Defragmentacja to główne 
działania tego portalu. Na forum Defragmentacja zarejestrowanych jest 805 użytkowników (stan na dzień 31.12.2015 r.),  
w 2015 r. zarejestrowało się 58 nowych osób. Na portalu Duszpasterz.pl zarejestrowanych jest 1 183 użytkowników (stan jw.), 
w 2015 zarejestrowało się 111 osób. Inne liczby kształtowały się następująco: 266 507 wejść na forum (średnio 28 tyś. wejść  
w miesiącu), 69 239 wejść na portal (średnio 5 tyś. wejść w miesiącu), 213 dyżurów on-line (średnio 4 dyżury w tygodniu), 
255 rozmów, 130 e-maili przyszło na adres pomoc@duszpasterz.pl, w odpowiedzi wysłano 98 listów oraz 26 kontaktów 
na forum pomocy. 
W realizację tego projektu zaangażowanych było: 6 duszpasterzy on-line (w tym 4 dyżurowało cały rok, 2 dorywczo  
i w czasie TE Dzięgielów), 3 moderatorów forum, w tym 3 pracowników CME i 3 wolontariuszy. 

PORADNICTWO

Dzisiaj misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem  
i czynem, szanując godność każdego człowieka, niezależnie od tego, kim i jaki jest. Chrześci-
janin to bliźni (por. Łk 10,36–37) każdego napotkanego potrzebującego, jak nauczał Chrystus. 
Kochanie innych: biednych i bogatych, chorych i zdrowych, miłych i bezczelnych, przyjaciół  
i wrogów, podwładnych i przełożonych, ofiar i sprawców, chrześcijan i muzułmanów, wierzą-
cych i ateistów – wymaga pokory i umiejętności podchodzenia do bliźniego bez uprzedzeń. 
Ważne jest więc także zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza 
swoje środowisko. ks. Grzegorz Giemza, dyrektor CME                   

„

W kwietniu otwarliśmy nową filię Ośrodka w Bielsku-Białej, a w czerwcu zorganizowaliśmy „Dzień sportu”, imprezę, w którą 
zaangażowani byli pracownicy i wolontariusze Asseco, pracownicy OPS Gliwice oraz pracownicy i wolontariusze CME. Rolę 
wolontariuszy pełnili także niektórzy rodzice naszych uczestników. Ten fakt był niezwykle ważny z punktu widzenia celów 
naszego projektu. Rodzice mający na co dzień trudności z utrzymaniem abstynencji w konstruktywny sposób spędzali czas 
wolny z dziećmi. W lipcu pracownicy OPOPP w Gliwicach oraz jego filii, a także wolontariusze udzielali porad prawnych  
i psychologicznych oraz prowadzili seminarium na temat możliwości pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na 
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. 

Wielką radością było dla nas otrzymanie w listopadzie nagrody za działalność społeczną w ramach projektów realizowa-
nych przez CME we współpracy z OPS w Gliwicach przez koordynatorkę tego projektu Magdalenę Fornal. Nagroda ta została 
wręczona na uroczystej gali organizowanej z okazji Jubileuszu 25-lecia OPS w Gliwicach.
 
W grudniu pracownicy i wolontariusze OPOPP odwiedzili 85 gliwickich rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sy-
tuacji materialnej. Rodziny te zostały obdarowane paczkami świątecznymi zawierającymi między innymi żywność, dzięki 
ofiarności i udziale w zbiórce pracowników firmy HL Display z siedzibą w Gliwicach. Ponadto w zbiórce pomogli pracownicy 
firmy Asseco Poland S.A., a znaczna część odzieży pochodziła z darowizny hurtowni z Wisły. 
19 grudnia pracownicy i wolontariusze OPOPP zorganizowali Spotkanie Wigilijne dla 70 dzieci z ubogich rodzin z Gliwic.  
W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie świetlic środowiskowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Przez cały rok 2015 realizowaliśmy projekt współpracy międzysektorowej na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży  
w ramach projektu OPS w Gliwicach „Dzieci ulicy”. W projekt ten zaangażowana była firma Asseco Poland S.A., CME i OPS 
 w Gliwicach. 



PREZENT POD CHOINKĘ
W 2015 roku odbyła się 15. edycja tej ogólnopolskiej akcji. Wspólnie ze wszystkim darczyńcami wysłaliśmy 5013 paczek: 
980 na Białoruś, 1980 na Ukrainę i 2053 do Rumunii. Akcja w Polsce prowadzona była od września do grudnia. Wzięło  
w niej udział 115 parafii i filiałów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, ponad 30 szkół oraz
ponad 300 wolontariuszy i koordynatorów lokalnych w całym kraju.
Cele akcji są niezmienne: nieść pomoc tym, którzy bardzo jej potrzebują, uczyć empatii i wrażliwości, pokazać, że nawet 
mając niewiele, też można coś ofiarować, dać sposobność do aktywności charytatywnej – i dzięki zaangażowanym różnym 
osobom: nauczycielom, pedagogom szkolnym, opiekunom samorządów uczniowskich, duchownym, studentom, uczniom, 
przedszkolakom i wielu innym było to możliwe.

LIST DO DZIECIĄTKA
To prosta idea: nasi pedagodzy ulicy proszą dzieci, z którymi pracują na co dzień w bytomskich dzielnicach: Bobrek  
i Rozbark, aby napisały list do Dzieciątka. Potem listy przekazywane są osobom i grupom, które przygotowują prezen-
ty dla małych autorów listów. Nie chodzi więc o przekazanie środków finansowych, lecz o samodzielne zakupienie, za-
pakowanie i  przyniesienie prezentu dla konkretnego dziecka. Tuż przed Wigilią, w przedświąteczne popołudnie, pe-
dagodzy spotkali się z dziećmi przy choince. Ten czas spędzili jak w gronie rodzinnym. Dzieci jadły wigilijne przysma-
ki, śpiewały kolędy, rozmawiały o Bożym Narodzeniu. Dostały także prezenty przygotowane przez uczestników akcji.  
W 2015 roku zgłosiło się 28 osób/grup/rodzin, które przygotowały 29 prezentów, dzięki którym obdarowano 42 dzieci (19 
dziewczynek i 23 chłopców). Łączna wartość prezentów wynosiła 2 900 zł.

RODZINA RODZINIE
Fundusz ten działa przy CME od 1999 roku. Na jego koncie gromadzimy pieniądze na pomoc rodzinom, które znalazły się 
w szczególnie kryzysowej sytuacji finansowej. W 2015 roku udzielano regularnego wsparcia 5 rodzinom śląskim i 2 ma-
zurskim kwotą od 200 do 500 zł miesięcznie. Od stycznia do grudnia 2015 r. udzielono łącznie w ciągu roku regularnego 
wsparcia tym siedmiu rodzinom w wysokości 17 700 zł. W lipcu pokryto koszty uczestnictwa w Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie dwóm rodzinom w łącznej kwocie 880 zł. Dofinansowano również pobyt nastolatkom, znajdującym się
pod opieką pedagogów ulicy UNO w Bytomiu na „Fajnym! obozie” organizowanym przez CME łączną kwotą 750 zł. Razem  
w roku 2015 udzielono w ramach funduszu wsparcia finansowego w wysokości 19 330 zł. Regularni darczyńcy to 17 ro-
dzin.

DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ
To fundusz finansowego wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży, nad którym czuwa trzyosobowa komisja, która spotkała 
się 16 stycznia oraz 10 czerwca w Dzięgielowie i pozytywnie rozpatrzyła 26 nadesłanych wniosków i przyznała dofinan-
sowanie w wysokości 17 300 zł. O dofinansowanie wnioskowali: rodzice, opiekunowie, a także parafie ewangelickie. Zgło-
szone dzieci wzięły udział w zimowisku i obozach organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji w: Wiśle-Czarnym, 
Mrągowie, Piosku, a także w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. 

SEKRETNA MISJA KOBIET
Od 8 marca do 26 maja w Polsce zorganizowaliśmy kampa-
nię społeczną na rzecz mieszkanek Burkina Faso, jednego  
z najbiedniejszych krajów w Afryce, której towarzyszyło hasło 
„Łączy nas więcej niż myślisz”. Punktem wyjścia do jej zorgani-
zowania była prośba Burkinek z gminy Pobe Mengao, skierowa-
na do jednej z wolontariuszek CME o bieliznę. W Burkina Faso 
bielizna jest trudno dostępna, a przede wszystkim poza zasię-
giem finansowym tamtejszych kobiet. W Dzięgielowie powstał
pomysł na kampanię i dzięki koleżeńskim i zawodowym kontak-
tom powstała sieć koordynatorek w całej Polsce, a także poza 
granicami kraju w: Londynie, Czechach i Kanadzie, skąd zgłosiły 
się do CME Polki od lat tam mieszkające. „Sekretna” polegała na kupnie nowego kompletu bielizny z naturalnej tkaniny, 
zachęceniu do tego samego znajomej kobiety oraz dostarczeniu bielizny do jednego z 34 miejsc w Polsce. Ten prosty 
pomysł na pomoc kobietom afrykańskim przyniósł nadspodziewane efekty. Otrzymaliśmy 1 898 biustonoszy, zebraliśmy  
4 224 majtek, wysłaliśmy 13 paczek. W Polsce kampanię koordynowało 35 wolontariuszek, a brało w niej udział 25 miast. 
Po pokonaniu 5 tysięcy kilometrów paczki, które ważyły 260 kg, dotarły do kobiet w Burkina Faso.

AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE

Sekret powodzenia tego przedsię-
wzięcia to siła solidarności  
kobiet. Także duchowa. Mimo  
różnic kulturowych i odległości.  
Lidia Tarczyńska, TVP Katowice

„

Najczęściej pomagamy rodzinom niepełnym, wielodzietnym, 
które są w kryzysie z powodu śmierci lub choroby jednego  
z małżonków albo utraty pracy przez obojga rodziców.  
Marek Cieślar, redaktor, opiekun funduszu Rodzina rodzinie

„



.
DUET SU
To dwuosobowa grupa teatralna, której celem jest głoszenie ewangelii za pomocą teatralnych środków przekazu; tworzenie 
oferty teatralnej dla parafii, instytucji, organizacji itp. do wykorzystania podczas różnego rodzaju spotkań i imprez oraz
obsługa artystyczna imprez Centrum Misji i Ewangelizacji. Działania Duetu objęły 14 występów dla dzieci i 15 występów 
dla dorosłych.

W 2015 roku miały miejsce trzy premiery: „Drzwi” – etiuda teatralna dla młodzieży i dorosłych na temat hasła biblijnego 
2015, „Puk, puk. Kto tam?”, czyli cykl 9 spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci w wieku 3–6 lat oraz „Wybrani” spektakl dla 
dzieci z przesłaniem: „Bóg wybrał ciebie”.
 
Odbiorcami ich działań, a było ich ok. 2 615 osób, były m.in.: parafie ewangelickie: Cieszyn-Marklowice, Cieszyn-Zamarski,
Dzięgielów, Gliwice, Goleszów, Hawierzów-Sucha (Republika Czeska), Lasowice Małe, Mikołów, Poznań, Świętochłowice, 
Tychy; Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”; więźniowie aresztu śledczego w Tarnowskich Górach 
oraz Inicjatywa społeczna w Iłownicy.

ZESPÓŁ CME
W 2015 zespół działał m.in. w następujących obszarach: 17.01 – warsztaty muzyczne i przygotowania do nagrania pły-
ty w Bielsku-Białej, 12.04 – koncert świąteczny z przesłaniem w kościele ewangelickim w Gliwicach, 17 i 18.04 – kon-
certy, w czasie których został zarejestrowany materiał na płytę w zborze zielonoświątkowym „Filadelfia” w Bielsku-Bia-
łej, 19.04 – nabożeństwo w „Filadelfii” w Bielsku, 4–12.07 – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, 18.07 – koncert 
na XcamP w Śmiłowicach, 16–23.08 – Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie, 13.09 – koncert uwielbienia w parafii
ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach, 26.09 – koncert uwielbienia podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzie-
ży Ewangelickiej w Pokoju, 17.10 – Wieczór chwały w parafii ewangelickiej w Dzięgielowie, 7.11 – ProChrist w para-
fii ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku oraz 27–29 listopada – warsztaty muzyczne w parafii ewangelickiej w Jaworniku. 

Zespół CME tworzą wolontariusze: 6 muzyków oraz 15 wokalistów i wokalistek, a także pracownik CME jako realizator 
dźwięku. Celem tej grupy muzycznej jest prowadzenie ludzi w uwielbianiu Boga poprzez wspólne śpiewanie. W połowie 
roku zespół wydał płytę pt. „Live in Filadelfia”na 15-lecie swojej działalności.

ARTYSTYCZNA GRUPA KLAUNÓW
Występy tej grupy odbyły się w maju, czerwcu i lipcu. Spotkała się ona z ok. 600 dziećmi i dorosłymi w następujących 
miejscowościach: Cieszyn, Hawierzów-Sucha, Marklowice, Świętochłowice, Warszawa, Żory. W występach wzięło udział  
5 klaunów. Celem grupy było umożliwianie odbiorcom spojrzenia na codzienność z nowej perspektywy oraz przyjęcie 
uwalniającej ewangelii o zbawieniu poprzez doświadczenie radości.
W wakacje 26.07–01.08 grupa współorganizowała Międzynarodową Konferencję Liderów Klaunady w Warszawie-Radości, 
w której wzięło udział ok. 80 osób z USA, Meksyku, Chorwacji, Czech, Polski, Ukrainy i Rosji.
W październiku Artystyczna Grupa Klaunów zawiesiła swoją działalność.

TEATR I MUZYKA

W 2015 r. pomagało nam 903 wolontariuszy, w tym 737 akcyj-
nych i 166 stałych. Wolontariusze pomagali przy następują-
cych wydarzeniach i projektach: Bezsenna noc, Chrześcijański 
Obóz Technologiczny, występy Duetu SU, e-czasopismo „War-
to”, ferie zimowe oraz Festiwal Zabawy w Bytomiu, nagranie 
płyty Zespołu CME, obóz dla dzieci „Z Przyjacielem”, obóz 
FICA w Karpaczu, Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 
w Pokoju, Sekretna Misja Kobiet, Tydzień przygotowawczy do 
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, Tydzień Ewan-
gelizacyjny w Dzięgielowie, Tydzień Ewangelizacyjny w Mrą-
gowie, „Prezent pod choinkę”, Noc z Lutrem, Program radiowy 
„Po prostu”. 

W czerwcu 2015 roku stracił ważność certyfikat Organizacji
Przyjaznej Wolontariuszom, który dostaliśmy w ramach pro-
gramu Dobry Wolontariat, realizowanego przez Ogólnopolską 
Sieć Centrów Wolontariatu i Centrum Badań i Innowacji Spo-
łecznych STOCZNIA z Warszawy. Od maja prowadziliśmy roz-
mowy w celu jego przedłużenia, sprawdzono, w jaki sposób 
pracujemy z wolontariuszami, jednak w październiku program 
został zawieszony i przedłużenie certyfikatu nie było możli-
we. Chcemy jednak kontynuować pracę z naszymi wolontariu-
szami i utrzymywać ją na jak najwyższym poziomie. 

WOLONTARIAT

Wolontariusze akcyjni i stali, czyli z podpisanym  
porozumieniem wolontariackim na okres 1-3 lata



EGIPT – SZPITAL W ASUANIE
Cel naszego zaangażowania misyjnego w Egipcie w 2015 roku to jednocześnie zwieńczenie kilkuletnich przygotowań do 
służby Ani Pinkas (pielęgniarka, absolwentka Akademii Medycznej w Katowicach) w szpitalu w Asuanie. Od stycznia do 
czerwca 2015 r. Ania mieszkała w Kairze, gdzie uczyła się języka arabskiego, a od 1 czerwca wróciła do kraju i przez okres 
wakacji prowadziła prelekcje na temat „Egipt – kraj moich marzeń”, m.in. w: Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, Kościele 
Baptystycznym i szkołach średnich w Ostródzie, parafiach ewangelickich w Pierśćcu i Skoczowie, Kościele Zielonoświąt-
kowy w Hażlachu, Alternatywnej Szkole Podstawowej w Cieszynie. W czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielo-
wie i na obozie wspinaczkowym dla młodzieży organizowanym przez MED w Wiśle-Głębcach prowadziła seminaria na te-
mat „Życie w obcej kulturze, w świecie piramid i wielbłądów”. W czerwcu Ania uczestniczyła w konferencji Jahrestfest  
w Wiesbaden. 

Pod koniec lipca ruszył projekt „Przyłóż do rany”, podczas którego zbieraliśmy pieniądze na zakup opatrunków specjali-
stycznych dla pacjentów szpitala w Asuanie. Łącznie udało się zebrać 5 126 zł i 441 szt. opatrunków, wsparło nas około 
50 osób, jak również apteka „Na Blejchu” z Wisły. Pierwszą partię opatrunków (245 szt.) Ania zabrała 25 sierpnia, wra-
cając do Kairu. 1 września przeprowadziła się do Asuanu, gdzie w październiku rozpoczęła pracę w szpitalu i kontynuuje 
naukę języka arabskiego. Druga partia opatrunków została przekazana w lutym 2016, wówczas wysłano 196 opatrunków.  
21 sierpnia Ania została zatrudniona w CME, zmieniła swój status z wolontariuszki na pracownika, a jej miejscem pracy stał 
się tamtejszy szpital.

BURKINA FASO
Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015 w Szkole Podstawowej w Goleszowie miała miejsce wystawa pt. „Ob-
licza Afryki”, ukazująca życie codzienne mieszkańców Burkina Faso, jak i promująca naszą misję w tym regionie. 
W okresie od 8 marca do 26 maja 2015 prowadziliśmy projekt „Sekretna Misja Kobiet”, w ramach którego zbieraliśmy bieli-
znę dla kobiet w Burkina Faso. Także w 2015 roku został napisany projekt odbudowy tamy w Burkina Faso, którego pomyślna 
realizacja przyczyni się do zaopatrzenia mieszkańców w całoroczny dostęp do wody, co umożliwi szeroko rozumiany rozwój 
regionu i polepszy warunki ich życia. W 2016 roku będziemy koncentrować się na szukaniu źródeł finansowania projektu.
Regularnie, na comiesięcznych warsztatach, spotykała się grupa 7 wolontariuszy, którzy za pomocą różnych technik  
artystycznych tworzyli artykuły do sprzedaży na stoisku podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Pozyskane 
finanse zostały przeznaczone na pomoc dla Burkina Faso.

GOŚCIE W CME
19.10 grupa konfirmantów z Niemiec – goście parafii w Jastrzębiu-Zdroju – spotkała się z dyrektorem CME, żeby poznać
naszą działalność.

20.10 gościliśmy grupę 35 Niemców, którzy wraz z Theo Schneiderem, byłym sekretarzem ewangelickiego Gnadauer  
Gemeinschaftsverband, odwiedzili CME, gdzie po uroczystym obiedzie mieli możliwość posłuchania dyrektora Centrum, 
opowiadającego o działalności CME.  

27.10 gościliśmy pracowników czeskiej organizacji EC M.I.S.E. (Evangelizační centrum Modlitwa Integracje Společenství 
Evangelizace), którzy spędzili z nami cały dzień, by jak najlepiej poznać naszą pracę i zdobytą wiedzę o naszych rozwiąza-
niach i organizacji wykorzystać do udoskonalenia swojej pracy.

Po dwuletniej przerwie, w październiku 2015 roku, odnowiliśmy kontakt z EUROPEAN LUTHERAN SUDANY SCHOOL ASSIO�
CIATION ELSA – luterańską organizacją wspierającą pracę szkółek niedzielnych w Europie. Wzięliśmy udział w ankiecie do-
tyczącej naszego zaangażowania, oczekiwań, potrzeb i wniosków do współpracy w przyszłości. Czekamy na podsumowanie 
ankiety i jesteśmy otwarci na nowe formy współpracy na szczeblu międzynarodowym w zakresie pracy z dziećmi.  

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W 2015 ROKU DOTARLIŚMY DO PONAD 52 418 OSÓB*. 

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z 903 WOLONTARIUSZAMI  

ORAZ 267 INSTYTUCJAMI.
[166 DŁUGOTERMINOWYMI I 737 AKCYJNYMI] 
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* w statystykach nie ujęto słuchaczy programu radiowego „Po prostu”, szacunkowe dane 
słuchalności to ok. 5 000 dziennie oraz internautów odwiedzających naszą główną stronę 
internetową



.
SZKOŁA BIBLIJNA
W roku szkolnym 2014/2015 łącznie w szkole uczyło się 22 studentów: 6 na pierwszym roku, 9 na drugim roku, 7 na trzecim 
roku. W 2015 roku odbyło się 12 sobotnich zjazdów.
W lipcu podczas uroczystego nabożeństwa w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego dwie studentki drugiego roku otrzymały 
dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej, siedmiu słuchaczy trzeciego roku otrzymało dyplom ukończenia Kursu homiletyczno-li-
turgicznego (tzw. trzeci rok Szkoły Biblijnej). Po wakacjach 12 i 19 września odbyły się rozmowy wstępne na nowy rok szkol-
ny 2015/2016, a 11 października odbyło się nabożeństwo inauguracyjne nowego roku w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie.  
7 studentów rozpoczęło naukę na pierwszym roku, a 6 kontynuuje drugi.
Od października 2015 roku każdy zjazd Szkoły poprzedzony jest piątkowym spotkaniem, tzw. dyskusyjnym kręgiem Szkoły 
Biblijnej, w którym zarówno studenci, jak i absolwenci, mogą spotkać się i rozmawiać na tematy związane z wiarą. Do końca 
grudnia 2015 odbyło się sześć sobotnich zjazdów Szkoły Biblijnej i pięć takich spotkań dyskusyjnych.
W latach 2012–2015 szkoła wypuściła 44 absolwentów i absolwentek.

KURSY DUSZPASTERSKIE
W 2015 roku kontynuowaliśmy Kurs Superwizji (6 uczestników), który ruszył w październiku 2013 roku. 
Rozpoczęliśmy też nową edycję Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych, w której uczestniczy  
5 uczestników. Oba te kursy prowadzone sa przez niemieckiego trenera superwizji. 5 grudnia rozpoczęła się nowa edycja 
Kursu duszpasterskiego podstawowego. Kursanci, 8 osób, spotykają się w systemie weekendowym, a prowadzącymi są cer-
tyfikowany superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej oraz superwizorka w procesie kształcenia.

SZKOLENIA I KURSY

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW CME  
W KONFERENCJACH I SZKOLENIACH   

W CHARAKTERZE PRELEGENTÓW I UCZESTNIKÓW

Dzień Duszpasterstwa, Bielsko-Biała
Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne w Warszawie
Gala Bytomskich Aniołów Wolontariatu
Konferencja  „Odpowiedzialny Śląsk” na temat partnerstwa 
międzysektorowego na rzecz innowacji społecznych  
w województwie śląskim
Konferencja „Na drodze pojednania. Upamiętnienie 50-
-lecia Memorandum wschodniego Kościoła Ewangelickiego 
Niemiec (Ostdenkschrift) z 1965 roku”, Warszawa
Konferencja „Budowa potencjału instytucjonalnego  
i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości”  
organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
Konferencja „Kurator sądowy w zredukowanej czy w po-
szerzonej rzeczywistości” organizowana przez UŚ, Krajową 
Radę Kuratorów oraz Fundację PROBARE
Konferencja inaugurująca Tydzień Pomocy Osobom  
Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowana przez CME 
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach 
Konferencja interdyscyplinarna „Pomoc osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem – współpraca lokalna” organizowa-
na przez OPOPP i Parafię Ewangelicko-Augsburską  
w Świętochłowicach 
Konferencja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwi-
cach 
Konferencja na temat przeciwdziałania przemocy organizo-
wana przez Fundację „Dialog bez Przemocy”
Konferencja na temat przemocy ekonomicznej organizowa-
na przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Zabrzu 
Konferencja na temat przemocy w rodzinie organizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzysze-
nie „Być Razem” w Cieszynie. 
Konferencja na temat: „Monitoring realizacji streetworkin-
gu w ramach współpracy międzysektorowej” zorganizowa-
na przez Ogólnopolską Sieć Organizacji Streetworkierskich 
Konferencja o ordynacji kobiet, Warszawa

Konferencja poświęcona pamięci Alberta Schweitzera  
w Bielsku-Białej
Konferencja pt. „20 lat wolności od zależności”, Bytom 
Konferencja pt. „Jak organizować streetworking w ramach 
współpracy międzysektorowej”, Warszawa
Konferencja w 100 rocznicę urodzin księdza Santariusa  
w Czeskim Cieszynie
Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości dotycząca 
realizacji projektu OPOPP
Konferencja organizowana przez Biuro Karier UŚ i Komendę 
Wojewódzką Policji w Katowicach z okazji Tygodnia Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Kongres Kobiet organizowany przez Wydział Etnologii  
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Konsultacje medialne, Warszawa
Międzynarodowa Konferencja Duszpasterska, Krzyżowa
Międzynarodowa Konferencja Klaunady, Warszawa
Międzynarodowa Konferencja na temat pracy na rzecz 
integracji społecznej Romów na Słowacji 
Międzynarodowe Seminarium SiPCC we Wrocławiu o tema-
tyce: Religiöse Quellen zur Bildung von Gemeinschaft und 
Frieden
Międzysektorowe spotkanie „Życie to ludzie” organizowa-
ne przez Stowarzyszenie „Chcemy pomóc” z Katowic 
Mitgliederversammlung und Beirat ProChrist w Kassel
Reformatio Baltica, Oddziaływanie kulturowe Reformacji 
w Metropoliach wschodniego basenu Morza Bałtyckiego, 
Wilno
Seminarium pt. „Masz Prawo do Mediacji” na Wydziale 
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie
Spotkanie Bytomskiej Rady Organizacji Pozarządowych  
z przedstawicielami bytomskiego NGO
Spotkanie dot. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w latach 2015–2020, Bytom



PROGRAM RADIOWY „PO PROSTU”
To program, który od początku 2003 roku powstaje we współpracy z parafią ewangelicką w Gliwicach. W roku 2015 wypro-
dukowaliśmy 365 półgodzinnych bloków programowych, nadawanych o godz. 21.00 w Radiu CCM i w Internecie. Słuchało 
nas codziennie kilka, być może kilkanaście tysięcy osób (nie prowadzi się badań słuchalności w małych miejscowościach, 
a także na obszarze Zaolzia, gdzie mamy sporo słuchaczy). W czasie konkursów telefonicznych, przeprowadzanych średnio 
dwa razy w miesiącu, rozmawialiśmy zarówno z dziećmi, jak i osobami sędziwymi. Przekonaliśmy się, że słuchają nas ludzie 
w dużych miastach i małych miejscowościach całej aglomeracji śląskiej i w części Małopolski, a także na obszarze Republiki 
Czeskiej (okręg ostrawsko-karwiński). Z sygnałów docierających do nas z parafii w diasporze wynika, że stale wzrasta liczba
słuchających nas przez Internet. 
Nasze audycje były emitowane także w Programie 1. Polskiego Radia (cztery audycje nadane w cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie”). Nagraliśmy powieści: Lidii Czyż „Narodziny perły”, Piotra Gąsiorowskiego „Wybaczyć Bogu”, pracę zbioro-
wą „Modlitewnik kobiet”, cykl artykułów duchownych luterańskich „Ksiądz po godzinach”. Na stałe współpracowaliśmy 
z 18 wolontariuszami, gł. duchownymi, nagrywającymi rozważania biblijne. We współpracy ze stowarzyszeniem TWR 
Impuls Polska realizowany jest cykl „Zrozumieć Biblię”, poświęcony księgom historycznym Starego Testamentu, a dzię-
ki porozumieniu z fundacją „Głos Ewangelii” raz w miesiącu emitujemy reportaże z cyklu „Prawdziwi ludzie, prawdziwe 
historie”. W ciągu roku uczestniczyliśmy w spotkaniach ze słuchaczami, m.in. w: Jastrzębiu-Ruptawie, Cieszynie, Dzięgie-
lowie, Ustroniu, Wiśle-Jaworniku, większość tych spotkań połączona była z wygłoszeniem wykładu biblijnego lub kazania  
w ramach spotkania formacyjnego, ewangelizacji lub nabożeństwa przez naszego redaktora.

E-CZASOPISMO „WARTO”
To już drugi rok ukazywania się czasopisma o relacjach i duchowości w Internecie na stronie warto.cme.org.pl, gdzie co 
kwartał pojawiały się nowe bezpłatne numery. W 2015 różni autorzy-wolontariusze, a było ich 25, pisali „Listy do...” drugiej 
osoby, świata, siebie i Boga. Numery archiwalne „Warto” dostępne są także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

WYDAWNICTWO WARTO
W 2015 roku wydaliśmy 7 książek: „Rozmowy przy studni” ks. prof. Manfreda Uglorza, „Narodziny perły” Lidii Czyż, Ka-
lendarz książkowy 2016, „Łzy” Pawła Anweilera, „Modlitewnik kobiet” pod red. Aleksandry Błahut-Kowalczyk i Katarzyny 
Rudkowskiej, „Dzień się przybliżył” ks. prof. Manfreda Uglorza oraz „Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, 
sozialen und religiösen Kontexten” pod red. Patricii Dobríkovej, Waltera Gebhardta, Grzegorza Giemzy, Vasile’a Grajdiana 
i Adriana Kaciana. 
Wydawnictwo wydało także 2 płyty muzyczne: Zespołu CME „Live in Filadelfia” i Chóru ekumenicznego z Karpacza „Rok
kościelny w pieśni” i słuchowisko dla dzieci „Baśniowy pokoik” oraz 34 płyty z wykładami i seminariami z konferencji  
i Tygodni Ewangelizacyjnych 2015. Łącznie wydaliśmy 44 publikacje.

Jako dział wydawniczy CME prowadziliśmy program radiowy, e-czasopismo „Warto” (www.warto.cme.org.pl) i obsługiwali-
śmy wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez Centrum, przygotowując plakaty, ulotki, zaproszenia, certyfikaty,
banery, aktualizowaliśmy strony internetowe, a także współpracowaliśmy z parafiami, biurem Kościoła i innymi instytucja-
mi.

KSIĘGARNIA „WARTO”
Księgarnia działa w dwóch obszarach: stacjonarym w Cieszynie i w Internecie na www.warto.com.pl. W 2015 roku w sprze-
daży miała ponad 3 000 tytułów książek, płyt, słuchowisk, filmów itp. Obsłużyła ponad 10 tys. klientów indywidualnych 
i poprowadziła 21 stoisk zewnętrznych w całym kraju. Zaopatrywało się w niej 98 parafii ewangelickich z całej Polski,  
3 diecezje i kilkanaście instytucji, np. Polska Rada Ekumeniczna, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Kościół Ewangelicko-
-Metodystyczny, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czechach, Diakonia Kościoła, Ewangelickie Centrum 
Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Towarzystwo Katechetyczne „Jo-
nasz”, Seminaria Duchowne w Polsce i in.

MEDIA I INNE

Spotkanie pt. „Wykluczenie społeczne osób, rodzin  
i społeczności – Obszary wsparcia możliwe do realizacji  
w ramach RPO WSL 2014–2020”, Bytom
Sympozjum SIPCC: Gottes Gegenwart mit Anderen entdec-
ken. Theologische Inspirationen in interkultureller  
und interreligiöser Seelsorge w Düsseldorfie
Szkolenie dot. zakresu Lokalnego Systemu Informatyczne-
go w ramach OSI, Bytom
Szkolenie organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści w ramach Projektu „Wzmocnienie działań na rzecz  
ofiar przemocy w rodzinie” we Wrocławiu
Szkolenie pt. „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemo-
cy w rodzinie”, Bytom 

Szkolenie pt. „Akcja Edukacja – cykl interdyscylinarnych 
warsztatów dla nauczycieli”, Bytom 
Szkolenie z kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych 
„Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”,  
Warszawa
Tagung der 12. Generalsynode der VELKD w Bremen 
The Second Meeting of Members of Protestant Synods  
in Europe: “How is Protestantism shaping the Europe  
of today and tomorrow?”, Budapeszt
Warsztat strategiczny w zakresie opracowania Gliwickiego 
Programu Rewitalizacji organizowany przez Urząd Miejski 
w Gliwicach



.

Do zadań tego działu CME należało m.in.: dbanie o stan nieruchomości, terenu oraz sprzętu należących do CME, obsługa 
techniczna organizowanych akcji i imprez, np. Tygodni Ewangelizacyjych, OZME, Nocy z Lutrem, Szkoły Biblijnej itd., prze-
prowadzanie podstawowych napraw, remontów, bieżącej konserwacji,  dbanie o stan samochodów i prowadzenie ewidencji 
oraz prowadzenie kuchni i przygotowywanie posiłków dla osób korzystających z nich na miejscu oraz biorących udział  
w szkoleniach, kursach, obozach, koloniach, a także dowożenie obiadów w ramach akcji „Obiady na kółkach”.

Na początku roku dysponowaliśmy dwoma samochodami: Opel Astra i Toyota Avensis. Łącznie w 2015 roku samochody te 
przejechały 49 382 km. W ramach wykonywanych zadań na stałe współpracowaliśmy ze śląskim oddziałem Joannitów i ko-
rzystaliśmy także z ich samochodów, które np. w ramach akcji „Prezent pod choinkę”  czy „Obiady na kółkach” przejechały 
22 435 km. 

W ramach akcji „Obiady na kółkach” wydaliśmy 15 964 posiłków. Obiady te dowoziliśmy do: Dzięgielowa, Puńcowa, Gole-
szowa, Kozakowic, Ustronia, Cisownicy i Lesznej Górnej. Łącznie zaś, obsługując akcję i zajmując się wyżywieniem na miej-
scu, przygotowaliśmy 22 864 posiłków, dodatkowo obsłużyliśmy różne spotkania, podając kawę i ciasto.

NASZE ZAPLECZE TECHNICZNE

STRONY INTERNETOWE
W roku 2015 prowadziliśmy strony: cme.org.pl, warto.com.pl, tpipp.pl, egzegeza.pl, prochrist.pl oraz subdomeny, np. warto.
cme.org.pl, materialy.cme.org.pl, szkola.cme.org.pl, poradnictwo.cme.org.pl, prezent.cme.org.pl; 5 blogów: oblicza-afryki, 
odkrywanie-afryki, streetworker.blogspot.com, naukrainie.blogspot.com. Prowadziliśmy również 2 profile na Facebooku:
Centrum Misji i Ewangelizacji (łączna liczba polubień strony CentrumMisji na FB na koniec 2015 roku wyniosła 2 230) oraz 
Mlodzi Luteranie. 

WSPÓŁPRACA 
Asseco Poland S.A.
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego
Bytomskie Centrum Kultury
Bytomskie Centrum Wsparcia
Centrum Handlowe Plejada z Bytomia
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość, Edukacja,  
Dojrzałość”
Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH 
Diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie
Diakonia Diecezji Cieszyńskiej Kościoła  
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Diakonia Polska
Diakonia Śląska
Diakonijne Centrum „Słoneczna Kraina” w Katowicach
Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Diecezjalna Komisja Młodzieżowa Diecezji Cieszyńskiej
Drużyna Rugby Czarni z Bytomia
Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne w Gliwicach
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław
European Lutheran Sunday School Association
Evang. Kirche A.B. Rumanien
Evang. Synodal. Presbytor. Kirche A.b.in Rumanien
Fundacja „Głos Ewangelii”  
Fundacja „Różyczka” z Gliwic
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Gmina Bytom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

Gomola Trans  
Gospodarstwo Ekologiczne SOKÓŁ
Hl Display Polska
Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach
KARTON-PAK Cieszyn 
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Kopex Group
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce
Malarstwo-Tapicerstwo Józef Wojnar  
Martin Luther Bund
Mentorendienst Osteuropa
Miasto Gliwice
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Mobile School z Belgii
Muzeum Miejskie w Żorach
Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie
Ochotniczy Hufiec Pracy w Gliwicach
Ochotniczy Hufiec Pracy w Pyskowicach
Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
Ośrodek Kościoła Chrześcijan Baptystów, Warszawa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu



Ośrodek Wydawniczy i Drukarnia „Augustana”
„Panorama Goleszowska”
Parafia Ewangelicka w Hawierzowie-Suchej
Parafia Ewangelicka-Augsburska w Rudzie Śląskiej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku- Białej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu-Miechowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Jaworniku
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zabrzu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi w Chorzowie
Parafia Rzymskokatolicka w Dzięgielowie
Parafia Św. Rodziny Bytom-Bobrek
PH KEY Sp. z o.o, Wrocław
Polska Rada Ekumeniczna
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Portal Luteranie.pl
Portal Mamadu.pl
Portal Miastodzieci.pl
Portal Qlturka.pl
Portal Wiara.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
PPHU „Elpol” Jerzy Polok  
P.P.H.U. JERZY 
ProChrist Kassel
Przedszkole w Marklowicach

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie Baza  
Sprzętowa w Dzięgielowie
Salvati Copiii Filiala Iasi
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Cieszynie
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Raciborzu
Serwis samochodowy „Moto-Bee” Marek Pszczółka 
Serwis silników Diesla Krzysztof Szklorz 
Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling
Stowarzyszenie „Być Razem” w Cieszynie
Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc” w Katowicach
Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP
Stowarzyszenie Nad Białką FabLab
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Raciborza
Stowarzyszenie TWR Impuls Polska
Synodalna Komisja ds. Ewangelizacyjno-Misyjnych
Synodalna Komisja ds. Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w RP
Szkoła Podstawowa nr 16 im. M. Konopnickiej w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. G. G. Gorczyckiego, Bytom
Szymala Jarosław Meble 
Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż”
Światowa Federacja Luterańska
Teatr Dobrego Serca z Warszawy
The Lutheran Church Missouri Synod z USA
Towarzystwo Biblijne w Warszawie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Gliwicach
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej  
w Polsce
Urząd Gminy Goleszów
Wspólnota „Drzewo Oliwne”
Wspólnota Ewangeliczna Bliski Wschód (Evangeliumsgeme-
inschaft Mittlerer Osten EMO)
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 
Zbór Zielonoświątkowy „Filadelfia” w Bielsku-Białej
Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie
Zespół Szkół nr 1 w Bytomiu – Gimnazjum nr 5
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  
Szpital Śląski
Żłobki Miejskie w Cieszynie



.
Odbiorcy naszych działań
lata 2011–2015

Osoby prawne 
(instytucje, firmy itp.)

Osoby fizyczne

FINANSE
Przychody     3 276 422,00
Dotacja kościoła na działalność misyjną   250 000,00
Dotacja kościoła na działalność młodzieżową 50 000,00
Granty krajowe     881 500,00
Dotacje zagraniczne    225 531,18
Darowizny i ofiary    602 096,18
Przychody z tytułu 1 %    66 504,45
Przychody ze sprzedaży towarów i usług  963 387,99
Obrót wewnętrzny    153 633,00
Pozostałe przychody    83 769,20
 
Koszty      3 210 916,59
Koszty zrealizowanych działań statutowych  1 811 744,64
Wynagrodzenia pracownikow świeckich  762 495,93
Koszty utrzymania duchownych   103 211,25
Koszty prac zleconych    80 649,40
Podróże służbowe    164,98
Koszty sprzedaży towarów    355 021,48
Media (gaz, prąd, woda)    50 485,32
Amortyzacja     9 529,64
Składka kościelna     7 803,86
Pozostałe koszty     29 810,09
WYNIK      65 505,41



MAJ 2015 R.

STYCZEŃ 2008 R.

KWIECIEŃ 2012 R. KWIECIEŃ 2014 R.

 GRUDZIEŃ 2006 R.

DZ I Ę K U J E M Y  Z A  W S P Ó Ł P R AC Ę  I  Z A P R A S Z A M Y  D O  N I E J .

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8 . 43-445 Dzięgielów . cme@cme.org.pl . www.cme.org.pl

Jednostki lokalne Centrum Misji i Ewangelizacji 

.

Zdjęcia w Raporcie pochodzą z archiwum CME, z imprez organizowanych przez Centrum.

Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji, 
pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. 
Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać 
o podstawowe potrzeby. Rozwijamy też te inicjatywy, 
które w naszym przekonaniu wychodzą naprzeciw waż-
nym potrzebom duchowym i społecznym.

KRS 0000225011
1% przeznaczamy na: fundusze pomocowe dla dzieci, 
rodzin oraz chrześcijan na świecie; dzieci, które muszą 
pokonywać trudności; kulturę; poradnictwo i ewangeli-
zację oraz organizowanie pracy wolontariuszy.


