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W roku 2008 Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 
świętowało swoje 10-lecie powstania. Proces powstawania CME rozpoczął się w 1997 roku, najpierw 
wewnątrzkościelnie, potem przez podpisanie rozporządzenia nadającego osobowość prawną  
24 grudnia 1997 roku, a zakończył się 1 kwietnia 1998 roku powołaniem struktur przez Konsystorz 
Kościoła. Z tej okazji 7-11 listopada 2008 roku w Dzięgielowie odbyła się II Międzynarodowa 
Konferencja Misyjna. Wzięli w niej udział goście z Brazylii, Czech, Finlandii, Holandii, Niemiec,  
Stanów Zjednoczonych i Turcji. Jubileuszowe nabożeństwo odbyło się w kościele w Skoczowie,  
gdzie kazanie wygłosił pierwszy Prezes Rady Centrum ks. bp senior Jan Szarek.

Jesienny termin konferencji podyktowany był tym, że od 6 do 13 kwietnia 2008 w katowickim 
„Spodku” odbyła się największa do tej pory koordynowana przez CME kampania ewangelizacyjna 
ProChrist z transmisją internetową do ponad 100 miejsc w Polsce. Osiem wieczorów z dobrą muzyką, 
przedstawieniami i historiami z życia różnych ludzi w połączeniu ze zwiastowaniem dały impuls wielu 
społecznościom i osobom. Okazało się, że było to bezprecedensowe wydarzenie, w którym wzięło 
udział większość Kościołów chrześcijańskich. ProChrist w Katowicach pokazało, że jest możliwe 
wspólne ewangelizacyjne zaangażowanie różnych kościołów.

Bardzo ważną rolę w pracy CME odgrywają wolontariusze. Dlatego w ramach działalności prowadzony 
jest  program Wolontariat Misyjny w Polsce. Skierowany jest on nie tylko do młodzieży, ale biorą w nim 
udział również osoby z różnych pokoleń, po te najstarsze. Paleta możliwości zaangażowania pozwala na 
odkrywanie i rozwijanie zdolności wolontariuszy.

Rok 2008 był też trudnym rokiem dla CME ze względów finansowych. Dlatego w 2009 roku konieczne
jest pozyskanie nowych możliwości finansowych. Szczególną nadzieję w czasach kryzysu wiążemy 
z darowiznami osób prywatnych, które do tej pory wspierały CME, ale też z nowymi darczyńcami. 
Poszukujemy także wsparcia przez różnego rodzaju dotacje. Bez tych nowych, finansowych możliwości 
dalsza działalność CME będzie musiała zostać zredukowana.

Na następnych stronach znajduje się kompaktowy raport z działalności Centrum w 2008 roku. Bardziej 
szczegółowe informacje można na bieżąco znaleźć w biuletynie informacyjno-modlitewnym „Rozmowa 
pisana” (istnieje możliwość prenumeraty), natomiast wcześniejsze relacje na stronie internetowej 
www.cme.org.pl.

ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
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Szkoła Biblijna [SZB] 
Dziegielów, Zgierz i Węgrów (transmisja internetowa) 
System nauczania: dzienny oraz zaoczny 
Studenci: 71 osób 
Przekrój wiekowy: 17-70 lat 
Absolwenci: 16 
Wykładowcy: ks. Grzegorz Giemza, ks. Adam Podżorski,  
ks. Jerzy Samiec, ks. Leszek Czyż, ks. Mirosław Czyż, ks. Marek 
Londzin, ks. Timothy Hinrichs, ks. Bartosz Cieślar, Marek Cieślar, 
Maciej Oczkowski, ks. Wiesław Łyżbicki, Paweł Gumpert,  
ks. Tomasz Wigłasz, Jerzy Marcol, Bożena Giemza, Urszula 
Marek, Renata Hinrichs

CENTRUM KSZTAŁCENIA WOLONTARIUSZY �CKW�

W ramach CKW działała Szkoła Biblijna, Szkolenie Doradców, 
Kurs Liderów Młodzieżowych, Szkolenie Pracowników i Pomoc-
ników pracy wśród dzieci oraz Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
W drugiej połowie roku 2008 rozpoczął się także podstawowy 
kurs duszpasterski, orgaznizowany we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Księży i Katechetów. 

Korespondencyjny Kurs Biblijny [KKB] 
W roku 2008 realizowano trzy cykle tematyczne, wysłano 279 
listów i korespondowano z 46 kobietami i 35 mężczyznami.  

Szkolenie Doradców [SZD] w roku 2007/2008  
prowadzone było na trzech poziomach dla uczestników w wieku 
18-70 lat. Podczas naboru na rok 2008/2009 na pierwszy  
rok zgłosiło się 16 osób.

KAMPANIE EWANGELIZACYJNE 
IMPREZY MASOWE

ProChrist 2008  6�13 KWIETNIA

„Najważniejsza była kampania ewangelizacyjna ProChrist w katowickim Spodku. Było to największe wydarzenie,  
w które zaangażował się Kościół oraz Centrum Misji i Ewangelizacji od początków swojego istnienia.”  
Paweł Gumpert, dyrektor wykonawczy kampanii ewangelizacyjnych

Uczestnicy ProChrist w Polsce

Zaangażowanie absolwentów Szkoły Biblijnej - system dzienny 
(lata 1998-2008)

Zaangażowanie absolwentów Szkoły Biblijnej - system zaoczny  
(lata 1998-2008)

To była pierwsza edycja tej ewangelizacji przekazy-
wanej drogą satelitarną poza Niemcami na zasadzie 
„w kraju dla kraju”. Do tej pory żadne inne państwo 
nie zdecydowało się na zorganizowanie podobnego 
przedsięwzięcia u siebie.

Zaangażowane wspólnoty

Szkolenia i grupy 



3

Tygodnie Ewangelizacyjne [TE] w Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie 

Wszystkim tygodniom towarzyszyło hasło: „O TYM, CO ZADZIWIA”. 
W Dzięgielowie, 5�13 LIPCA, przez cały czas działał punkt poradnictwa, w którym dyżurowali psychologowie, lekarze, terapeuci oraz 
duszpasterze. W Zelowie, 20�27 LIPCA, równolegle odbywały się półkolonie, które skierowane były do dzieci z Zelowa i okolic oraz 
warsztaty specjalistyczne dla uczestników obozu misyjnego ”Filip”. W Mrągowie, 17�24 SIERPNIA, działania skoncentrowane były na tzw. 
dzieciach ulicy i po raz pierwszy realizowany był cykl tematów doktrynalnych w systemie seminaryjnym.

Ilość uczestników biorących udział w tygodniach

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej [OZME]

Zjazd odbył się w Jaworze 26�28 WRZEŚNIA, zarejestrowanych 
na nim zostało 723 uczestników. W programie, poprzez semina-
ria, koncerty, warsztaty mul�medialne, nabożeństwo, projekcje
filmowe, młodzi uczestnicy mogli zetknąć się z różnymi spojrze-
niami na temat „Sztuki życia”.

Przygotowania do ProChrist zajęły 1,5 roku. 
Uczestniczyło w nich ponad 80 osób, zajęły 
więcej niż 6900 roboczogodzin plus 12 tys. 
roboczogodzin zajęły przygotowania „Mega-
chóru” (1179 osób).
W ramach przygotowań miejsc odbioru odbyło 
się 17 szkoleń w 17 miastach,  
wzięło w nich udział 382 uczestników  
ze 109 parafii, zborów, organizacji,  
z 18 kościołów, organizacji.
Przy realizacji ProChrist w Katowicach zaanga-
żowanych było 271 wolontariuszy, 248 dorad-
ców, 300 osób z obsługi technicznej, policjanci, 
strażacy, dziennikarze; razem ponad 900 osób.  
Było to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie 
ekumeniczne o charakterze ewangelizacyjnym 
w Polsce. 

Uczestnicy szkoleń ProChrist

Struktura wieku na OZME

Udział według diecezji

Skróty dla Kościołów: KR Rzymskokatolicki, EA Ewangelicko-Augsburski, KZ Zielonoświątkowy,  
KCH Chrystusowy, KCHB Chrześcijan Babtystów, EM Ewangelicko-Metodystyczny,  
WCH Wolnych Chrześcijan, KBwCH Boży w Chrystusie
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W akcji wzięło udział ponad 60 koordynatorów lokalnych, zaan-
gażowanych było 50 wolontariuszy i ponad 100 miejscowości 
w Polsce włączyło się do jej przeprowadzenia. Po raz pierwszy 
paczki poza Ukrainą - miejscem docelowym - trafiły do Afryki.  

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Akcja „Prezent pod choinkę”

Wysłane paczki do określonych grup wiekowych

Liczba przeprowadzonych spotkań  
w ramach różnych działalności

Konto „Rodzina-Rodzinie” 

„Najważniejsze dla mnie były spotkania z ludźmi, szczególnie na dużych imprezach. 
To radość, gdy widzi się młodych ludzi zainteresowanych Bożym Słowem. Zaskocze-
niem była dla nas wysoka frekwencja na akcjach młodzieżowych organizowanych 
przez nas.” Marcin Podżorski, Misyjne Duszpasterstwo Młodych

DUSZPASTERSTWA

„Naszym głównym kierunkiem było zachęcanie do codziennego życia z Bogiem 
oraz rozmowy i poradnictwo rodzinne, małżeńskie, przedmałżeńskie i wśród osób 
samotnych. Prowadząc poradnictwo specjalistyczne mieliśmy okazję do wielu roz-
mów, na ewangelizacji ProChrist i na Tygodniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie 
i Mrągowie.” Mariola i Roman Fengerowie, Duszpasterstwo wśród Małżeństw

Misyjne Duszpasterstwo Młodych [MDM]

Duszpasterstwo wśród Małżeństw [DwM]

Rodzaje działań z młodzieżą:
Bezsenna noc 
Obozy
Program VIP dla nastolatków
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
Przegląd Ewangelickiej Twórczości Artystycznej 
(PETA) 
Rekolekcje pasyjne i adwentowe
Spotkania z konfirmantami
Profilaktyka w gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych w 6 miejscowościach w Polsce

W roku 2008 wspieranych było regular-
nie sześć rodzin, kwotą 300 zł miesięcz-
nie (łącznie 1800 zł miesięcznie), w tym 
dwie rodziny mazurskie i cztery śląskie. 
Są to rodziny niepełne, znajdujące się 
w bardzo trudnej sytuacji materialnej, 
niemal wszystkie wielodzietne. Dziećmi 
opiekuje się jedno z rodziców, wdowa  
lub wdowiec, w jednym przypadku zmar-
ła i matka, i ojciec. Udzielana obecnie 
pomoc z konta „Rodzina-Rodzinie” jest 
wyższa niż uzyskiwane od ofiarodawców
przychody. 
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Liczba przeprowadzonych spotkań  
przez poszczególne duszpasterstwa

Liczba uczestników wg działalności

„Priorytetowe znaczenie miało zachęcenie i motywowanie uczestniczek do udziału i angażowania się w tę służbę w swoich parafiach
oraz rozpowszechnienie naszych spotkań wśród młodszego pokolenia. Wyzwaniem było również znalezienie osoby, która przejęłaby  
prowadzenie tego duszpasterstwa.” Paulina Szczeponek, Duszpasterstwo wśród Kobiet

„Istotną dla działalności Duszpasterstwa wśród Dzieci w ubiegłym roku była możliwość spotykania się z dziećmi i prowadzenia dla nich 
spotkań, przy bardzo różnych okazjach. Priorytetowe znaczenie odgrywały również spotkania z pracownikami szkółek niedzielnych, 
dzięki którym możliwa jest wymiana doświadczeń i refleksji na temat pracy z dziećmi.”
Danusia Ostruszka, Duszpasterstwo wśród Dzieci

Rodzaje przeprowadzonych spotkań przez Duszpasterwo wśród Dzieci: 
Spotkania z prowadzącymi szkółki niedzielne       
Zimowe rekolekcje dla dzieci
Spotkanie z dziećmi podczas Dnia Dziecka
Spotkanie z dziećmi podczas święta zborowego
Jesienne spotkania z dziećmi w parafii
Rekolekcje adwentowe dla dzieci
Świąteczne spotkanie dla dzieci
Pomoc przy spotkaniach organizowanych przez parafie
Obóz dla dzieci „Z Przyjacielem”
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie i w Dzięgielowie
Rekolekcje pasyjne

Duszpasterstwo wśród Dzieci [DwD]

Duszpasterstwo wśród Kobiet [DwK]
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„W 2008 roku skoncentrowaliśmy się na rozwoju pracy pedagogiczno-duszpaster-
skiej na ulicy. Zrealizowaliśmy dwa projekty uliczne (streetworkerskie) skierowane 
do grupy 12 dzieci, pochodzących z jednej z najbardziej zaniedbanych części miasta. 
Zdobyte doświadczenia skłoniły nas do tworzenia koncepcji rozwoju duszpasterstwa 
ulicznego wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.” 
Monika i Robert Cieślarowie, Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań

Przeprowadzono 690 godzin zajęć z podopiecznymi, w tym 16 dni na wyjeździe.  

„Najistotniejsza była współpraca, którą udało się nawiązać przy okazji organizacji przekazu ProChrist ze Spodka w hali sportowej w Wał-
brzychu. Włączyło się w tę akcję 7 wspólnot wyznaniowych. Cieszymy się także z możliwości udziału osób niepełnosprawnych w Warsz-
tatach Gospel. Wszystko, co udało się zorganizować w 2008 roku, możliwe było tylko dzięki naszym partnerom i współpracy z nimi. I to 
było dla nas najważniejsze. Doświadczyliśmy, że złączeni w jedynym Bogu możemy wiele.”
Iwona Holeksa, Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań w Wałbrzychu

„Najważniejsza jest możliwość zwiastowania Słowa Bożego, co wiąże się z odpowiednim przygotowaniem i studiowaniem Słowa Bożego 
przez ewangelistów. Ponadto ciągła troska o to, aby przybywało nowych ewangelistów i aby ta służba mogła się rozwijać.  
W ubiegłym roku ważne było dla nas dołączenie do grona ewangelistów jednego z absolwentów zaocznej Szkoły Biblijnej.”  
Stanisław Czyż, Duszpasterstwo Godzin Biblijnych

Tematem omawianych godzin biblijnych w 2008 były końcowe rozdziały  
Księgi Izajasza, Psalmy i początkowe rozdziały Ewangeli wg św. Jana.

Artystyczna Grupa Klaunów [AGK]
 
Działała przez cały rok. Odwiedziła 48 miejsc, m.in. była  
w: przedszkolach, parafiach, centrach kultury, ośrodkach  
społecznych. Około 7700 osób uczestniczyło w ich występach.

Równolegle do AGK działał Zespół CME, uczestnicząc  
we wszystkich kampaniach ewangelizacyjnych 2008.

MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCA SPOTKAŃ �MMS�

Łowicz

Wałbrzych

Duszpasterstwo Godzin Biblijnych [DGB]

WYDAWNICTWO WARTO

GRUPY ARTYSTYCZNE

Akcje:
Ferie zimowe z podopiecznymi w Dzięgielowie 
ProChrist 
Obóz misyjny „Filip” 
Turniej gier planszowych
Wyjazd wakacyjny z podopiecznymi na Mazury
OZME z podopiecznymi 
Warsztaty fotograficzne
Koncert 
Wigilia z podopiecznymi

Działało na kilku poziomach:  
> Publikacje - m.in. czasopismo „Warto”, „Blisko”, materiały reklamowe do wydarzeń parafialnych, diecezjalnych, ogólnopolskich 
> Strony internetowe i mul�media - m.in. www parafii w Karpaczu, Świdnicy, PRE, płyta solowa Beaty Bednarz „Zwątpienie, zdziwienie” 
> Luterański program radiowy „Po prostu” - to był szósty rok nadawania codziennej, godzinnej audycji, zawierającej treści biblijne, 
ewangelizacyjne i nauczające. Wzrasta liczba słuchaczy, którzy słuchają programu regularnie i wyrażają wdzięczność za dobry „duchowy 
pokarm” zawarty w cyklach biblijnych, wykładach, wywiadach, reportażach. 
> Księgarnie - stacjonarna w Cieszynie i Krakowie oraz internetowa www.warto.com.pl; rok 2008 upłynął pod hasłem współpracy 
z innymi kościołami oraz pozyskiwaniem nowych partnerów handlowych. Udało nam się także nawiązać współpracę międzynarodową 
z wydawnictwem Haenssler ze Stu�gartu (Niemcy). 
Dzięki działalności wydawniczej możemy wspierać parafie, kościoły oraz instytucje w ich misji i działaniach lokalnych na rzecz swoich 
środowisk.

W sumie przez cały rok Bibliobus odwiedziło prawie 4000 osób. 
Przejechał on ok. 3414 km. Przez lipiec i sierpień, Bibliobus od-
wiedziło około 1700 osób. Jest to minimalna, przybliżona liczba 
osób. Maksymalna sięga około 2000.
Bibliobus z wystawą o Biblii odwiedził takie miejscowości jak: 
Katowice, Kępno, Chorzów, Kraków, Skoczów, Ustroń, Hażlach, 
Knurów, Wisła, Bratysława, Dzięgielów, Zelów, Żyrardów, Zgierz, 
Węgrów, Mrągowo, Ozorków, Zabrze, Cieszyn.  
W Dzięgielowie w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego 2008 roz-
poczęła się akcja przepisywania Biblii. Wystawie we wszystkich 
miejscach często towarzyszyły gry i zabawy dla najmłodszych  
z wykorzystaniem dmuchanego zamku, projekcje filmowe itp.

BIBLIOBUS
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FINANSE 
SPRAWOZDANIA

Centrum Misji i Ewangelizacji

CME jako Organizacja Pożytku Publicznego

Wydawnictwo WARTO

 
 Ogółem przychody   1 741 338,99 100,00%
 Dotacja kościoła    200 000,00 11,49%
 Dotacje zagraniczne   727 181,90 41,76%
 Dotacje krajowe    1 048,00  0,06%
 Dotacje nieplanowe   120 807,98 6,94%
 Darowizny osób prywatnych  364 197,73 20,91%
 Wpłaty uczestników imprez  245 826,68 14,12%
 Pozostałe przychody   82 276,70 4,72%
 Ogółem koszty    1 996 894,17 100,00%
 Koszty działalności rzeczowej  1 612 794,69 80,77%
 Utrzymanie budynku   48 146,17 2,41%
 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 17 719,86 0,89%
 Koszty osobowe    242 194,74 12,13%
 Koszty podróży służbowych  47 109,19 2,36%
 Pozostałe koszty    3 435,68  0,17%
 Składka kościelna    25 493,84 1,28%

 Ogółem przychody   722 532,05 100,00%
 Dotacja kościoła    0,00  0,00%
 Darowizny osób prywatnych  349 854,13 48,42%
 Dotacje krajowe    34 092,10 4,72%
 Dotacje zagraniczne   10 387,11 1,44%
 Przychody z działalności odpłatnej  194 334,41 26,90%
 Wpłaty uczestników imprez  111 124,27 15,38%
 Pozostałe przychody   22 740,03 3,15%
 Ogółem koszty    716 144,18 100,00%
 Koszty działalności rzeczowej  398 040,70 55,58%
 Utrzymanie budynku   1 656,09  0,23%
 Koszty prac zleconych   20 419,64 2,85%
 Koszty utrzymania samochodu  4 334,13  0,61%
 Koszty wynagrodzeń   269 323,76 37,61%
 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1 449,78  0,20%
 Pozostałe koszty    20 920,08 2,92%
 Składka kościelna    0,00  0,00%

Przychody wg źródeł finansowania   1 519 171,75
Przychody ze sprzedaży towarów i usług  663 962,98
Przychody ze świadczenia usług na rzecz CME 795 029,43
Dotacje celowe     30 000,00
Pozostałe przychody    30 179,34
Koszty wg rodzaju    1 379 451,78
Usługi obce     636 232,50
Zużycie materiałów    171 380,75
Wynagrodzenia     293 043,11
Prace zlecone     169 295,33
Amortyzacja środków trwałych   17 590,22
Pozostałe koszty     91 909,87



Wortal duszpasterz.pl 

Dyżury on-line odbywały się przez 235 dni 
w roku, było ich 250 (czasem był więcej niż 
1 duszpasterz). Z wortalem współpraco-
wało 14 duszpasterzy, w tym: 4 kobiety, 10 
mężczyzn; 10 duchownych, 2 psychologów, 
2 mgr teologii. Odbyło się ok. 370 rozmów 
oraz ok. 50 kontaktów e-mailowych.  

INTERNET

MISJA ZAGRANICZNA

„Październik 2007-2008 był pierwszym rokiem służby w Nie-
mieckim Ewangelicko-Luterańskim Kościele na Ukrainie. 
Najważniejszą kwes�ą było poznawanie rzeczywistości tego
kraju, sytuacji, problemów i potrzeb tego Kościoła. Istotne było 
szukanie właściwego miejsca i charakteru służby duszpasterskiej 
w parafii, w której nie było wcześniej na stałe księdza. Istotnym 
było również odkrywanie różnic w charakterze służby duszpa-
sterskiej w Polsce i na Ukrainie.”  
ks. Wiesław Łyżbicki,  misjonarz na Ukrainie

Ukraina

Miejscem służby na Ukrainie był Łuck – parafia Niemieckiego
Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła, gdzie była prowadzona 
praca duszpasterska, nabożeństwa, godziny biblijne, odwiedzi-
ny, administracja. W Polsce zapoznawaliśmy z tym tematem 
poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących misji 
zagranicznej w parafiach i instytucjach. W ramach tej działalno-
ści odbył się Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy oraz koordy-
nowana była po stronie ukraińskiej akcja „Prezent pod choinkę”. 
Stronami we współpracy były: Niemiecki Ewangelicko-Luterański 
Kościół na Ukrainie, Parafia Rzymskokatolicka w Łucku, Domy 
Dziecka w Łucku oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisow-
nicy, Goleszowie, Skoczowie i Dzięgielowie.

Arfyka

Misja Serca i Ewangelii utworzona przy CME działa dwupłaszczy-
znowo. W kraju w zależności od potrzeb i miejsca realizowanych 
zadań (do tej pory na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim),  
a w Afryce, w Burkina Faso poprzez finansowe wspieranie dzieci
i dorosłych oraz projektów realizowanych przy współpracy 
z tamtejszymi chrześcijanami. W 2008 roku zrealizowano po-
myślnie dwa projekty: „Wyprawka dla uczniów szkoły państwo-
wej w gminie Pobe Mengao” i „Pracownia krawiecka w Namsi-
guia”. Z misją na stałe współpracuje 31 wolontariuszy.

W ramach działań MSE zorganizowano i zrealizowano:
Warsztaty plastyczne 
Prelekcje o Afryce 
Aukcję prac plastycznych 
Spotkania z wolontariuszami MSE 
Koncerty charytatywne dla Afryki 
Podróż do Afryki Pn-Zach do Burkina faso - 2-tygodniowa 
wizyta 3 wolontariuszy MSE na początku grudnia 2008 
Stoiska z rękodziełem wolontariuszy (dochód ze sprzedaży 
przeznaczono na projekty misyjne) 
Kontakt i korespondencja z chrześcijanami z BF przez cały rok 
Założono stronę internetową www.afryka.cme.org.pl i konto 

Nasze domeny

W 2008 roku obsługiwaliśmy 23 domeny 
związane z działalnościa Centrum. Najwięk-
szą popularnością cieszyła się strona CME 
i ProChrist. W sumie odwiedziło nas 713 993 
internautów.  
Wysłaliśmy 124 e-maile do naszej bazy 
newsle�era, liczącej prawie 3000 subskry-
bentów.  

Liczba odwiedzających witryny CME w 2008 roku


