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Wydawnictwo WARTO
Działamy już trzy lata. Nasza działalność obejmuje: wydawnictwo, kreacje internetowe 
i multimedia, program radiowy „Po prostu” i księgarnie.

Z wydawnictwem współpracuje kilkunastu autorów, lektorów, dziennikarzy, artystów, tłu-
maczy i korektorów. Większość z nich pomaga nam na zasadach wolontariatu. 
 
Działalność wydawnicza obejmuje m.in. wydawanie książek polskich i zagranicznych auto-
rów; prace dziennikarskie i redakcyjne, obsługę dziennikarską konferencji, merytoryczne 
opracowanie, redakcję i korektę tekstów oraz produkcję i wydawanie materiałów dźwięko-
wych realizowanych przez dział radiowy „Po prostu”. 

Najważniejsze są dla nas 4 kierunki działania:
- wydawanie książek polskich autorów luterańskich,
- literatura formacyjna, 
- komentarze biblijne 
- dwa czasopisma – kwartalniki: „Warto” i „Blisko” .

W 2007 roku wydaliśmy m.in. książkę Ulricha Parzanego „Dobry początek”, ks. Jerzego 
Samca „Przykazania” z nowej serii „Klucz do”, agendy kościelne, dodatek do śpiewnika 
„Będę śpiewał i grał”, materiały rekolekcyjne „Bóg, ja i ty”, płyty CD z muzyką chrześci-
jańską i audiooboki dla dzieci, ulotki, plakaty i informatory dot. imprez organizowanych 
przez CME i in.

Przystąpiliśmy także do systemu GS1. System ten umożliwia oznaczanie książek i wy-
dawnictw ciągłych kodami kreskowymi. Stosowanie kodów kreskowych umożliwia elek-
troniczny odczyt w punktach sprzedaży, w trakcie przyjęć do magazynów lub w innych 
miejscach, gdzie jest to wymagane np. przy wprowadzaniu danego produktu do sprzedaży 
w sieciach salonów wydawniczych.

DTP
W ramach wydawnictwa działa także DTP. Obejmuje to m.in.: projekty graficzne, pełną 
redakcję techniczną, łamanie i montaż komputerowy, skanowanie, pełne przygotowanie 
do druku oraz oddanie do druku. W ramach projektów graficznych i grafiki komputerowej 
opracowujemy projekty folderów, ulotek, broszur, wizytówek, papierów firmowych, okła-
dek książek i czasopism itp.

Kreacje internetowe
W dziale kreacji internetowych zajmujemy się gł. tworzeniem oraz aktualizowaniem stron 
CME i domen bezpośrednio związanych z działalnością Centrum oraz projektowaniem lay-
outów stron www, wykonywaniem stron internetowych dla parafii i in.

Dział radiowy
Program radiowy „Po prostu” to m.in. produkcja audycji radiowych, spotów re-
klamowych, nagłośnienie, rejestracja konferencji oraz obróbka materiału audio. 
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Księgarnie
Księgarnia w Cieszynie i księgarnia internetowa zajmuje się sprzedażą literatury chrze-
ścijańskiej i jest przyjaznym miejscem do rozmów o wierze oraz promowanie różnych spo-
tkań chrześcijańskich.

Wypożyczanie namiotów i sprzętu
W ramach działalności zajmujemy się także wypożyczaniem namiotów i sprzętu audiowi-
zualnego. 

Kontakt
tel. 33 857 89 50
e-mail: wydawnictwo@cme.org.pl

Luterański program radiowy „Po prostu”
Rok 2007 był piątym rokiem emisji programu „Po prostu”. Można było słuchać nas codzien-
nie w Radiu CCM, od 20.00 do 21.00 (Bielsko 97,6 FM; Chorzów 100,2 FM; Cieszyn 90,5 
FM; Gliwice 93,4 FM; Oświęcim 94,9 FM; Ustroń 107,1 FM). Wybranych audycji przygo-
towanych przez redakcję „Po prostu” można było słuchać także w Radiu Józef (Warszawa 
96,5 FM), w Radiu Chrześcijanin (www.radio.chrzescijanin.pl) oraz w Impuls TWR Polska 
(www.twr.osw.pl). 

Struktura audycji
Rozpoczynamy zawsze o 20.00 kilkuminutowym programem dla dzieci. Zazwyczaj 
jest to historia biblijna, opowieść misyjna lub odcinek powieści. W tym roku największą 
popularnością cieszyła się powieść „Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków”, w której sympa-
tyczny wróbelek dowiadywał się o wydarzeniach biblijnych z opowieści innych zwierząt. 
W pierwszej części naszej audycji możecie usłyszeć też piosenki chrześcijańskich zespołów 
dziecięcych. Niektóre z nich nagraliśmy w naszym studiu. Drugi kwadrans zawiera cykle 
biblijne lub powieści dla dorosłych i dla młodzieży. Cykle „Od Genesis do Apokalipsy” 
i „Poezja Pana Boga” przybliżają prawdy kolejnych ksiąg biblijnych. Młodzież przyjęła 
bardzo dobrze wydaną w tym roku i szybko przez nas nagraną powieść Katarzyny Zychli 
„Dziewczynka tańcząca z wiatrem”.

Mniej więcej w połowie naszego bloku programowego rozpoczyna się pasmo zróżnicowane 
tematycznie. W poniedziałek dominują informacje o wydarzeniach z życia Kościoła i uka-
zujących się periodykach, książkach. Wtorek to czas rozmowy z zaproszonym gościem. 
W środę prezentujemy „perły” muzyki klasycznej. Czwartek to dzień młodzieżowy. Pią-
tek – dzień reportażu, wywiadu. Sobota – dzień rodzinny. Niedziela – dzień świadectwa, 
wykładu. Często też emitujemy w tym czasie sprawozdania z Tygodni Ewangelizacyjnych 
w Dzięgielowie, Mrągowie, Zelowie, z koncertów, szkoleń, warsztatów, rekolekcji, spotkań 
(np. dla kobiet czy OZME), wypraw misyjnych, akcji charytatywnych. Informujemy o dzia-
łaniach wszystkich Duszpasterstw CME, a także o ważnych wydarzeniach w parafiach 
(uroczyste nabożeństwa, rocznice, koncerty). Program zawsze kończy rozważanie biblijne, 
przygotowane przez jednego z kilkudziesięciu duchownych luterańskich.
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Zespół redakcyjny
Jan Boruta (CME) – inżynier dźwięku, prowadzi nagrania w studiu i poddaje je obróbce 
komputerowej, przygotowuje mastery nagrań kaset audio i płyt cd, nagłaśnia i nagrywa 
imprezy CME (ewangelizacje, spotkania, koncerty), szkoli wolontariuszy technicznych

Marek Cieślar (CME) – redaktor naczelny, przeprowadza wywiady, przygotowuje reporta-
że, edytuje i montuje nagrane materiały, prowadzi program w soboty, koordynuje nagrania 
powieści, realizuje cykle „Poezja Pana Boga” i „Zapowiedzi Pana Boga”

Marcin Iskrzycki (CME) -  redaktor muzyczny, akustyk, przygotowuje oprawę muzyczną 
programu „Po prostu”, montuje z muzyką cykle powieściowe, przygotowuje spoty infor-
macyjne, nagłaśnia i nagrywa imprezy CME, obsługuje stronę internetową www.poprostu.
cme.org.pl, wraz z wolontariuszami przeprowadza transmisje internetowe Zaocznej Szkoły 
Biblijnej

Andrzej Komraus (parafia Gliwice) – dziennikarz, prowadzi program jako prezenter od nie-
dzieli do środy, przygotowuje poniedziałkowy blok informacyjny, wywiady, spotkania 
z muzyką klasyczną i cykle „Od Genesis do Apokalipsy” oraz „W kręgu listów powszech-
nych”, koordynuje nagrania rozważań biblijnych

Monika Mendroch (CME) – redaktor młodzieżowy, prowadzi program w czwartki i piątki, 
edytuje i montuje cykle powieściowe, wykłady, wywiady, tłumaczy nagrania anglojęzyczne

Wolontariusze
Bezinteresownie nagrywają dla nas swoje felietony i eseje: Aleksandra Błahut-Kowalczyk, 
Tysia Minkina, Henryk Dominik i ks. Jerzy Samiec. Wolontariuszami są też aktorzy: Mi-
chał Czyż, Jerzy Latos, Piotr Michalski, Jolanta Strzelecka oraz ks. Piotr Sitek. Wolonta-
riusze techniczni to: Marcin Bijok, Tymoteusz Bujok, Tomasz Cypcer, Szymon Fender, Iza 
Kuśmierz

Zasięg programu „Po prostu”
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Statystyka
41 spotów informacyjnych
28 esejów
32 odc. cyklu o proroctwach ST „Zapowiedzi Pana Boga”
49 wywiadów
34 wykłady biblijne
86 odc. powieści dla dzieci „Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków”
9 świadectw
36 seminariów
15 reportaży
29 odc. „Miniatur biblijnych”
20 wykładów ewangelizacyjnych
15 odc. powieści „Dziewczynka tańcząca z wiatrem”
103 odc. powieści „Dzień zagłady” 
87 odc. powieści „Adoptowani przez Boga”

Nagrania w 2007 roku
Powieści: „Detektyw Zack”; „Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków” (dla dzieci), „Prawda 
unplugged”, „Dziewczynka tańcząca z wiatrem”; „Zakręcony świat Pyskatej” (dla młodzie-
ży) oraz fragmenty książek „Wzgardzeni czy wybrani” i „Dobry początek”

Kasety i płyty (CD, CD mp3, DVD): „Rodzina Dobrowolskich”, „Świetliki”, „Pod drzewem 
buyu”, „Dziewczynka tańcząca z wiatrem”, „Chwalę Boga”; zespołów i chórów: Zespół 
CME, E.G. Gloria, Sola Gratia, Cantus, Jubilate Deo, Warsztaty Gospel w Cieszynie, Łodzi, 
Wałbrzychu, Wieluniu, ewangelizacje, wykłady i seminaria z Tygodni Ewangelizacyjnych; 
film informacyjny „ProChrist 2008”; ścieżka dźwiękowa z polską wersją językową filmu 
„Luter”

Kontakt
Marek Cieślar
tel. 33 852 90 39
e-mail: poprostu@cme.org.pl

Usługi programu radiowego „Po prostu”

Styczeń
Dubbing do filmu prezentacyjnego JesusHouse 2007 
Przygotowanie spotu reklamowego JH 2007
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej

Luty
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej
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Marzec
Nagrywanie powieści „Dzień Zagłady”
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej

Kwiecień
Wynajęcie świateł na spektakle „Golgota”
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie Warsztatów Gospel w Cieszynie
Przygotowanie spotu reklamowego Konkurs na opowiadanie w „Warto”
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie Bezsennej Nocy 
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej
Przygotowanie prezentacji Jesus House

Maj
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie imprezy na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie
Realizacja filmu informacyjnego ProChrist 2008
Udział w filmie informacyjnym o ProChrist 2008
Realizacja nagłośnienia Zawodów sportowych w Puńcowie
Nagranie i montaż tekstu do filmu Luter
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej

Czerwiec
Realizacja nagłośnienia 75 lat Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej
Realizacja nagłośnienia „Śpiewamy dla Niego” w Istebnej

Lipiec
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie, nagrywanie seminariów i wykładów, kopiowanie 
podczas TE Dzięgielów 
Przygotowanie spotów reklamowych
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie, nagrywanie seminariów i wykładów, kopiowanie 
podczas TE w Zelowie

Sierpień
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie, nagrywanie seminariów i wykładów, kopiowanie 
podczas TE w Mrągowie
Nagrywanie tekstu książek: „Detektyw Zack” oraz „Teofil Ćwirek i tajemnica tuptaków”

Wrzesień
Przygotowanie spotu reklamowego WG Łódź
Przygotowanie spotu reklamowego ProChrist 2008
Przygotowanie spotu reklamowego www.luter.pl
Przygotowanie spotu reklamowego Wydawnictwa WARTO
Nagrywanie tekstu do filmu „Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”

Październik
Odnawianie ścieżki dźwiękowej DVD „Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”
Montaż i uruchomienie sprzętu audio w księgarni „Warto” w Cieszynie
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Wynajęcie: DVD, TV, Głośniki 2.1 - Profilaktyka
Wynajęcie projektora na pokaz filmu „Luter” w Ustroniu
Wynajęcie infoportów na Synod Kościoła
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie Warsztatów Gospel w Łodzi

Listopad
Realizacja nagłośnienia i nagrywanie konferencji kobiet w Wiśle-Jaworniku
Przygotowanie wersji instrumentalnej płyty CD-090 „Chwalę Boga”
Transmisja Zaocznej Szkoły Biblijnej
Wynajęcie zestawu LDM – Artystyczna Grupa Klaunów
Wynajęcie nagłośnienia – Puńców
Instalacja oprogramowania systemowego na serwerze
Wynajęcie infoportów i projektora

Grudzień
Realizacja nagłośnienia, oświetlenie i nagrywanie WG w Wieluniu
Realizacja nagłośnienia i oświetlenie Wieczoru kabaretowego
Transmisje Zaocznej Szkoły Biblijnej 
Nagrania podkładów instrumentalnych – Bładnice
Nagłośnienie imprezy w Puńcowie
Nagrywanie i obsługa projektora podczas Wieczoru chwały 
Wypożyczenie nagłośnienia i transport sprzętu na Koncert zespołu „Z miłości”
Realizacja nagłośnienia podczas Rodzinnego Spotkania Świątecznego

Kontakt
Jan Boruta
tel. 33 852 90 39
e-mail: jboruta@cme.org.pl

Kreacje internetowe

Ogólnie
Ludzie to Boża metoda! Takich Bożych metod w 2007 odwiedziło nas 144 584. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się nasza główna strona www.cme.org.pl, ale pozostałe 
też nie obrastały wirtualnym kurzem. Wysłaliśmy 162 reklamy e-mailowe do 2654 osób 
zasubskrybowanych w naszym newsleterze.

Szczególnie
W 2007 powstały nowe serwisy: www.mlodziluteranie.pl – oficjalne strony młodzieży lu-
terańskiej, www.warto.com.pl – księgarnia internetowa i portfolio Wydawnictwa WARTO, 
www.luter.pl – strona poświęcona Marcinowi Lutrowi (jego biografia, pisma, historia Re-
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formacji, informacje o filmie „Luter”), www.7bez.pl – strona poświęcona pasyjnej akcji 
7 tygodni bez i www.innyadwent.pl – o przygotowaniu do Bożego Narodzenia. Przygoto-
waliśmy nowe layouty dla istniejących wcześniej serwisów – www.te.cme.org.pl, www.pre-
zent.cme.org.pl, www.prochrist.pl, www.gospel.cme.org.pl oraz www.jesushouse.pl. Przy-
gotowywaliśmy także serwisy internetowe dla klientów zewnętrznych – www.kuffer.com.
pl. www.ksiezowka.pl, www.ewangelicy.gliwice.pl, www.luteranie.pl/szczecin. 
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Ilość wejść na poszczególne nasze serwisy www.

Technicznie
W październiku zmieniliśmy nasz serwer hostingowy. Nasze witryny zaczęły ładować się 
szybciej, a poczta elektroniczna docierać do adresata szybciej i częściej. Tworząc nasze 
witryny korzystamy jak w poprzednim roku z języka php oraz baz danych MySql. 

Multimedialnie
Poza stronami internetowymi, reklamami oraz mailingiem wyprodukowaliśmy także kilka 
prezentacji multimedialnych, wykonanych w technologi flash. Przygotowana została e-wi-
zytówka CME, prezentacja multimedialna Kościoła Pokoju w Świdnicy, płyta z materiała-
mi rekolekcyjnymi oraz szkoleniowymi dla ABC Ewangelizacji. 

Kontakt
Paweł Fober
tel. 33 857 89 50
e-mail: pfober@cme.org.pl



Wydawnictwo 
WARTO

Luterański 
program radiowy 

„Po prostu”

Kreacje internetowe

Public Relations

Finanse   
Wydawnictwa  

WARTO

Działalność wydawnicza, media i PR

Raport roczny 200762

Public Relations
Nasze zadanie polega przede wszystkim na trwałym, systematycznym i zaplanowanym 
działaniu, w celu kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem (jednostkami, środo-
wiskiem lokalnym, parafialnym, kościelnym). Istotne jest dla nas także wyznaczenie grup 
docelowych, do których nasze działania są kierowane. 

Misja tego działu jest niezmienna i towarzyszy nam w każdym roku pracy -  budowanie i 
podtrzymanie jak najlepszego wizerunku CME oraz stwarzanie możliwości komunikacji i 
lepszego porozumienia z otoczeniem.

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie pozytywnego wizerunku CME jako placówki koordy-
nującej działania misyjno-ewangelizacyjne w Polsce jest procesem długotrwałym i wyma-
ga podejmowania racjonalnych decyzji. Podstawą kreowania dobrego wizerunku są dla nas 
m.in.: 
 – umiejętne relacje z mediami, 
 – utrzymywanie dobrych stosunków z ludźmi, 
              – sprawne funkcjonowanie na poziomie biura, a także w zakresie organizowanych 

imprez, spotkań itp., 
 – umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz CME, 
 – skuteczny lobbing, 
 – regularne badania opinii społecznej, 
 – dobra komunikacja z grupami otoczenia.

Chcemy, rozwijając się, aby nasze działania były zawsze zamierzone, mogły wpływać na 
ludzi, zdobywać poparcie społeczne w kontekście kościoła i poza nim oraz dostarczać infor-
macji. Nie chodzi tylko o kształtowanie opinii publicznej, ale przede wszystkim o tworzenie 
warunków i sytuacji do wypowiadania się jednostek, grup i środowisk, do których docie-
ramy. Poszukiwanie zrozumienia i wzbudzanie zaufania są dla nas bardzo ważne. Mamy 
także na uwadze, że nasze efekty związane są z zarządzaniem całościowym Centrum.

Kontakt
Bożena Giemza
pr@cme.org.pl
tel. 33857 89 50
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FINANSE Wydawnictwa WARTO

Przychody 
Przychody ze sprzedaży    486 319,72 zł
Dotacje   30 000,00 zł
Przychody operacyjne   15 258,50 zł

SUMA:            531 578,22 zł

Koszty
Usługi obce   219 564,52 zł
Wynagrodzenia   138 908,20 zł
Ubezpieczenia społeczne   24 703,28 zł
Pozostałe koszty   53 023,74 zł
Koszty operacyjne   17 265,45 zł
Koszty finansowe   480,55 zł

SUMA:            453 945,74 zł

Dochód   77 632,48 zł
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Finanse CME

FINANSE CME 2007

Przychody
Dotacja Kościoła:
na działalność CME   200 000,00 zł
Dotacje z zagranicy   560 977,92 zł
Dotacje Jedn.Admin.Państw.   20 165,00 zł
Ofiary osób prywatnych  169 193,56 zł
Darowizny osób prywatnych  117 260,04 zł
Opłaty za uczestnictwo w imprezach  346 396,75 zł
Środki wypracowane  72 674,05 zł

SUMA:            1 486 667,32 zł

Koszty
Zakupy wyposażenia   31 673,08 zł
Funkcjonowanie bieżące  794 461,50 zł
Obsługa techniczna, zużycie energii  50 021,98 zł
Usługi pocztowe i telefoniczne  22 705,19 zł
Zużycie materiałów  39 249,52 zł
Koszty wynagrodzeń pracowników  333 385,02 zł
Zwrot kosztów utrzymania duchownych  52 846,98 zł
Koszty podróży służbowych  41 079,22 zł
Koszty finansowe  4 615,77 zł
Składka kościelna  25 348,46 zł

SUMA:            1 395 386,72 zł

Dochód  91 280, 60 zł



Raport roczny 200766

Finanse CME
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Kontakt

Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów 
tel. +48 (33) 852 97 81; faks: +48 (33) 852 90 40

Konto podstawowe: 
ING Bank Śląski 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154
Konto pożytku publicznego: 
BS w Cieszynie 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001
Konto Wydawnictwa WARTO 
ING Bank Śląski 65 1050 1083 1000 0022 7983 6957

Centrum Kształcenia Wolontariuszy   
Szkoła Biblijna
szkola@cme.org.pl, +48 (33) 857 79 61
Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
dgb@cme.org.pl, +48 (33) 852 97 81
Duszpasterstwo wśród Dzieci 
dwd@cme.org.pl, +48 (33) 857 79 64
Duszpasterstwo wśród Kobiet  
dwk@cme.org.pl, +48 (33) 852 97 81
Duszpasterstwo wśród Małżeństw 
dwm@cme.org.pl, +48 (33) 852 90 39
Kampanie ewangelizacyjne 
te@cme.org.pl, +48 (33) 857 79 62
Międzynarodowe Duszpasterstwo  
„Rainbow Harvest” 
rhim@cme.org.pl, +48 (33) 852 97 81
Misyjne Duszpasterstwo Młodych 
mdm@cme.org.pl, +48 (33) 857 79 63
Program radiowy „Po prostu”  
poprostu@cme.org.pl, +48 (33) 852 90 39
Public Relations 
pr@cme.org.pl, +48 (33) 857 89 50
Wydawnictwo WARTO 
warto@cme.org.pl, +48 (33) 857 89 50


