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CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP

2014 ROK KATECHIZMU
Rok 2014 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce był ROKIEM KATECHIZMU. To drugi rok poświęciony tematyce
związanej z Reformacją, przygotowujący Kościół do obchodów jubileuszu jej 500-lecia.
Katechizm w Kościele ewangelickim kojarzy się przede wszystkim z Małym i Dużym Katechizmem Marcina Lutra, które napisał, by przybliżyć ewangelikom naukę Pisma Świętego. Katechizm ewangelicki jest swego rodzaju podręcznikiem prezentującym prawdy biblijne, tak aby były zrozumiałe w danym czasie i miejscu, gdyż Biblia wymaga wykładu (interpretacji) i przekładu na język każdej epoki. Dzisiaj w Kościołach ewangelickich (np. w Niemczech) tworzone są współczesne katechizmy.
Dlatego w roku 2014 w ramach działań Centrum:
• Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie tematy powinny znaleźć się we współczesnym katechizmie;
• Przybliżaliśmy XVI-wieczne „podstawy katechizmowe” w sposób zrozumiały dla człowieka XXI wieku;
• Łącząc rok katechizmu i hasło biblijne rozmawialiśmy o tym, jak można odpowiedzieć współczesnemu
człowiekowi na pytania o szczęście.
Hasło biblijne roku 2014 brzmiało: „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby
opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Ps 73,28). Rozpoczyna się ono spójnikiem „lecz”, co wskazuje na to, że autor Psalmu prezentuje alternatywną postawę do tej, którą przyjmują inni. Psalmista upatruje szczęścia w bliskiej relacji z Bogiem.
Z kontekstu Psalmu wynika, że nie chodzi tu o naiwne myślenie, że wierzącym (szczególnie „prawdziwie wierzącym”) zawsze się powodzi, a niewierzący ponoszą klęski w codziennym życiu. Wręcz przeciwnie, autor żali się, że bezbożnym powodzi się lepiej niż jemu, a on sam musi borykać się z trudnościami życia. Inni szczęścia upatrywać mogą w wielu rzeczach
(sukcesie, majątku, powodzeniu, bezproblemowym życiu), lecz dla autora szczęściem jest bliska relacja z Bogiem. Relacja ta
jest źródłem nadziei w życiu. To szczęście, którego doświadcza się w relacji z Bogiem, niezależnie od ludzkiego patrzenia na
nie, domaga się ujawniania, nie może być ukrywane.
Po raz kolejny wprowadziliśmy znak graficzny: Różę Lutra połączoną z hasłem: „2014 rok katechizmu”. Projekt ten przekazaliśmy do wykorzystania w Kościele na różnych nośnikach, umieszczaliśmy go także na wybranych materiałach reklamowych. Hasła imprez orgaznizowanych przez nas korespondowały z tematyką działań CME w roku 2014.
Przez cały rok korzystaliśmy też w naszej pracy z dwóch haseł, jednocześnie je promując:
•
•

Ludzie to Boża metoda – do użytku w Kościele i innych środowiskach
chrześcijańskich;
Dla poprawy jakości życia – hasło ukazujące CME jako organizację pożytku
publicznego, której można przekazać 1% podatku dochodowego.

ks. Grzegorz Giemza
dyrektor CME
ogólnopolski duszpasterz misyjno-ewangelizacyjny i młodzieży
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Współpracujemy, motywujemy, szkolimy. 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, ludzi dojrzałych i seniorów.

SPIS TREŚCI

JESTEŚMY INSTYTUCJĄ, KTÓRA DZIAŁA W POLSCE OD 18 LAT, A ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO OD 10 LAT.
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STRUKTURA CME
Najwyższym organem kontrolującym i nadzorującym działania Centrum jest
RADA CENTRUM. Rada czuwa także nad prawidłową realizacją zadań CME. Składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła.
W roku 2014 Rada pracowała w składzie: ks. bp Paweł Anweiler, prezes Rady,
biskup diecezji cieszyńskiej, Jan Macura, sekretarz Rady, członek Synodu Kościoła, Maciej Oczkowski, członek Rady, członek Synodu Kościoła, ks. bp Jerzy
Samiec, członek Rady, biskup Kościoła.
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GRUPA PEDAGOGÓW ULICY „UNO”

Celem Grupy jest organizowanie i animowanie czasu wolnego dzieciom, które przebywają na placach i ulicach bytomskiego
Bobrka i Rozbarku. Jej działania mają charakter nie tylko animacyjny, ale też edukacyjny i profilaktyczny. Poprzez systematyczne i różnorodne zajęcia i regularną obecność w dzielnicach Grupa Pedagogów Ulicy „UNO” ukazuje dzieciom pozytywny obraz osoby dorosłej, podnosi poczucie własnej wartości podopiecznych, pokazuje im, że wolny czas można spędzać
w sposób ciekawy, bezpieczny i niekoniecznie wymagający wielu środków finansowych.
Odbiorcami działań Grupy są dzieci i młodzież marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym, ich rodziny oraz
społeczność lokalna tych dzielnic, czyli ok. 300 osób – w tym ferie dla 13 dzieci, regularna praca ze Szkołą Mobilną – podczas całego sezonu w zajęciach uczestniczyło ok. 2 093 dzieci, Festiwal Zabawy dla 180 dzieci i ich rodzin z Bobrka i 120
dzieci i ich rodzin z Rozbarku, systematyczna praca z 24 dzieci z obu dzielnic, wigilijka dla 51 dzieci z obu dzielnic oraz
otwarte akcje, np. Dzień Dziecka czy Mikołaj dla ok. 150 osób każdorazowo.
Wolontariusze pomagali nam przez 662 godziny w roku, m.in. w czasie: ferii zimowych, szkolenie „Szkoła inna niz wszystkie”,
zajęć ze Szkołą Mobilną, Festiwalu Zabawy i przy projekcie streetworkerskim (październik–grudzień).
Współracowaliśmy m.in z: Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach, Rzymskokatolicką Parafią św. Rodziny w Bytomiu Bobrku, Mobile School, BCK, MOPR Bytom. Wspierali nas także darczyńcy i sponsorzy: 5 firm i instytucji oraz 76 osób
prywatnych.
W 2014 roku poszerzyliśmy naszą działalność o kolejną dzielnicę Bytomia – Rozbark. Poza 2 grupami docelowymi utworzyliśmy także 2 grupy dodatkowe w odpowiedzi na zauważoną potrzebę pracy streetworkerskiej w tych dzielnicach.
W związku z tym mamy 24 podopiecznych (po 12 w każdej dzielnicy): Bobrek – grupa 7 chłopców (docelowa) i 5 dziewczyn
(dodatkowa); Rozbark – grupa 6 chłopców (docelowa) i 6-osobowa młodsza grupa koedukacyjna (dodatkowa). Grupy docelowe mają zajęcia 2 razy w tygodniu, dodatkowe – raz.
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FUNDUSZ „DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ”

Zgodnie z artykułem 31 Konwencji Praw Dziecka prawo do wypoczynku mają wszystkie dzieci, niezależnie od statusu majątkowego rodziców. Zadaniem dorosłych obywateli jest sprawić, by było ono respektowane. Wiemy jednak, że dla większości rodzin sytuacja finansowa jest przeszkodą w zapewnieniu go. Wychodząc temu naprzeciw, zgodnie z ideą przyświecającą naszym działaniom jako CME, chcemy wpływać na jakość życia drugiego człowieka, czyli jego sytuację materialną,
społeczną, psychiczną oraz duchową. Stąd pomysł funduszu „Daj dzieciom nadzieję”, którego celem jest pomoc dzieciom

z rodzin borykających się z problemami finansowymi, które uniemożliwiają wysłanie dziecka na wakacje.
Komisja w 3-osobowym składzie w 2014 r. rozpatrzyła pozytywnie 22 nadesłane wnioski i przyznała dofinansowanie
w wysokości 18 190 zł. O dofinansowanie wnioskowali: rodzice, opiekunowie, a także parafie. Dzieci wzięły udział w obozach organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Wiśle-Jaworniku, Smołodzińskim Lesie, a także w Tygodniu
Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie.
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FUNDUSZ „RODZINA RODZINIE”

Na koncie gromadzimy fundusze na pomoc rodzinom, które znalazły się w szczególnie kryzysowej sytuacji finansowej.
Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej głównie rodzinom mieszkającym na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim,
z którymi jesteśmy w stanie nawiązać bezpośredni, osobisty kontakt.
W roku 2014 udzielaliśmy regularnego wsparcia 3 rodzinom śląskim kwotą 200 zł miesięcznie i 2 rodzinom mazurskim kwotą 300 zł miesięcznie. Są to rodziny wielodzietne, niepełne, pozbawione stałych dochodów. Wspieraliśmy także kwotą 300
zł miesięcznie wychowankę Domu Dziecka, prowadzącą samodzielne życie (dotacja przeznaczona jest na zapłatę czynszu
wynajmowanej kawalerki). W lutym 2014 r. jednorazowo wsparliśmy finansowo rodzinę, której urodziły się bliźnięta (jedno z bliźniąt chorowało), kwotą 300 zł z przeznaczeniem na lekarstwa. W lipcu pokryliśmy częściowo koszty uczestnictwa
w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie 2 rodzinom, kwotą łączną 632 zł. Dofinansowaliśmy też pobyt 5 dzieci na
koloniach pod nazwą Tydzień Dobrej Nowiny, organizowanych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Szczecinie, kwotą
łączną 1250 zł. W październiku udzieliliśmy jednorazowego wsparcia osobie niepełnosprawnej, mieszkającej i utrzymującej się samodzielnie, kwotą 500 zł, z przeznaczeniem na lekarstwa. W sumie w roku 2014 udzielono wsparcia finansowego
w wysokości 20 682 zł. Regularni darczyńcy to 17 rodzin.
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PROJEKT „POMOC DLA AFRYKI”

Podejmujemy działania charytatywne na rzecz mieszkańców wiosek na północy Burkina Faso, których celem jest wspieranie inicjatyw organizowanych przez afrykańskich chrześcijan, wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, walka
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z bezrobociem, wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet, poprawa warunków
życia, dostęp do Słowa Bożego, pomoc w organizowaniu działań ewangelizacyjnych przy współpracy z afrykańskimi chrześcijanami oraz pomoc i edukacja medyczna. O podziale środków pozyskanych od indywidualnych darczyńców decyduje
komisja. W 2014 roku zebraliśmy 17 930,76 złotych.
W terminie 22 lipca–4 sierpnia do Burkina Faso wyjechała 3-osobowa delegacja. Podczas wyprawy jej uczestnicy przekazali
fundusze na realizację projektu hodowli owiec w Pobe Mengao przez 15 kobiet ze stowarzyszenia „Dofre Hanse”. Głównym
celem wyjazdu była jednak ocena stanu technicznego zniszczonej tamy w Pobe Mengao jako jeden z etapów przygotowawczych do jej odbudowy. Jednym z uczestników wyjazdu był specjalista budowlany, który dokonał odpowiednich pomiarów.
Na wiosnę 2014 roku komisja zadecydowała również o wsparciu inicjatywy lokalnych chrześcijan – zjazdu chórów pod
nazwą „Noc uwielbienia”.
W ciągu roku, jak i podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, odbywały się warsztaty plastyczne, których celem
było przygotowanie wyrobów przeznaczonych do sprzedaży, a pozyskane w ten sposób pieniądze mogły wesprzeć fundusz.
Nowością w 2014 było powstanie blogu związanego z działaniami w Burkina Faso, prowadzonego przez naszą wolontariuszkę i koordynatorkę Lidię Żur. Blog „Afryka – wczoraj, dziś i jutro” można czytać na www.oblicza-afryki.blogspot.com.
Współpracowaliśmy z Komitetem Pilotażowym ds. Polskich Projektów w Pobe Mengao.
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DLA ASUANU

W 2014 roku kontynuowaliśmy przygotowania Anny Pinkas, pielęgniarki i wolontariuszki CME, do pracy w szpitalu w Asuanie w Egipcie. Do 8 czerwca Anna kontynuowała naukę języka angielskiego oraz odbywała praktyki w Reach Cross, chrześcijańskiej organizacji pracującej wśród emigrantów w Birmingham (Wielka Brytania). Latem załatwiała stosowne formalności przed wyjazdem do Egiptu oraz uczestniczyła w kursie przygotowawczym prowadzonym przez EMO w Wiesbaden
(Niemcy). Od 15 września bierze udział w kursie języka arabskiego w Kairze (Egipt).
W Polsce działają wolontariacko 3 osoby wspierające Annę poprzez różnego rodzaju pomoc i zadania, a CME współpracuje
w tym obszarze z: Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (EMO) z Wiesbaden (Niemcy), ReachAcross (Wielka Brytania)

<

OBIADY NA KÓŁKACH

W ramach tej akcji wydaliśmy 15 783 obiady, które dowozimy do osób samotnych, starszych i in. m.in. do: Dzięgielowa,
Puńcowa, Goleszowa, Kozakowic, Ustronia, Cisownicy i Lesznej Górnej, a które przygotowuje nasza kuchnia w CME.

<

ŚWIĄTECZNE AKCJE CHARYTATYWNE
„PREZENT POD CHOINKĘ” I „LIST DO DZIECIĄTKA”

„PREZENT POD CHOINKĘ” to ogólnopolska akcja charytatywna, którą prowadzimy w Polsce od 2001 roku, polega ona na
przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów dla dzieci najuboższych, potrzebujących naszego wsparcia za granicą. Poprzez akcję chcemy także uczyć empatii i wrażliwości oraz dać sposobność do aktywności charytatywnej.
Rok 2014 był drugim rokiem, w którym udało się nam dotrzeć do dzieci w trzech krajach: na Ukrainę trafiło 400 wirtualnych
paczek, na Białoruś 1008 paczek, do Rumunii 3634 paczek (razem 5042 paczki). Akcja realizowana była od września do
grudnia 2014 roku.
Wolontariacko w akcji pomagało nam 114 koordynatorów z całej Polski, którzy zaangażowali następnych kilkuset wolontariuszy do zorganizowania akcji w swoich lokalnych środowiskach, oraz 37 osób przy segregowaniu i pakowaniu paczek
w siedzibie akcji, czyli w Dzięgielowie.
Współorganizatorami akcji byli: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski. Współpracowaliśmy z 119 parafiami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce oraz Kościołami w Rumunii, na Białorusi i Ukrainie, a także z Misją Ewangelizacji Dzieci Brasov-Rumunia,
Salvati Copiii Filiala Iasi.
Od początku trwania akcji do 2014 roku prezenty trafiły do ponad 60 tysięcy dzieci.
„LIST DO DZIECIĄTKA” to śląska akcja organizowana przez naszych streetworkerów w Bytomiu, która odbyła się po raz
czwarty. Dzieci, z którymi pracują nasi pracownicy w bytomskich dzielnicach Bobrek i Rozbark, piszą listy-prośby, które
następnie przekazywane są osobom i grupom, które mogą spełnić marzenia dzieci i przygotować dla nich takie prezenty,
o jakie poprosiły.
W całej akcji nie chodzi o przekazanie środków finansowych, a o samodzielne zakupienie, zapakowanie i przekazanie prezentu dla konkretnego dziecka. Tuż przed wigilią, w przedświąteczne popołudnie, spotkaliśmy się z dziećmi przy choince,
jedząc wigilijne przysmaki, śpiewając kolędy, rozmawiając o Bożym Narodzeniu i wręczając 31 prezentów, przygotowanych
przez darczyńców, naszym podopiecznym.
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OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek działał w oparciu o projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 kwietnia do 31 grudnia (w 2015 roku kontynuujemy działalność). Początkowo od kwietnia do października 2014 r. projekt realizowano w 5 miastach, a od listopada już w 8 placówkach.
Ośrodek mieści się w Gliwicach (w budynku parafii ewangelickiej), a file w: Bytomiu, Cieszynie, Chorzowie, Katowicach,
Rudzie Śląskiej, Tworogu i Zbrosławicach-Kamieńcu.
Odbiorcami projektu są osoby pokrzywdzone przestępstwem w rozumieniu prawa karnego. Klienci naszego Ośrodka to
najczęsciej osoby pokrzywdzone różnymi formami przemocy, ofiary wypadków komunikacyjnych, osoby pokrzywdzone
przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i innymi przestępstwami wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego
na mocy prawa karnego.
Celem Ośrodka jest niwelowanie skutków przestępstwa, z którymi zmagają się osoby pokrzywdzone. W celu poprawy jakości życia po przestępstwie, oferujemy pokrzywdzonym bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i mediacyjną. Ponadto
udzielamy pomocy rzeczowej: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów związanych z edukacją,
pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia chronienia, finansowanie okresowych dopłat czynszowych,
dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych, finansowanie bonów na zakup żywności oraz odzieży.
W realizacji zadań projektu pomagało 5 wolontariuszy pełniących funkcję „asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem”. Do zadań wolontariuszy należało m.in.: wspieranie klientów podczas spraw sądowych, udzielanie korepetycji
dzieciom osób pokrzywdzonych, odwiedziny osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych i inne w zależności od
potrzeb klienta.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2014 roku prowadziliśmy po raz pierwszy. Podczas 9 miesięcy jego prowadzenia wspieraliśmy 397 osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dofinansowaliśmy sprzęty, usługi i środki
rehabilitacyjne. Wielu naszych klientów skorzystało z dofinansowania różnych typów kursów, mających na celu poprawę
ich pozycji na rynku pracy.
Od listopdada ubiegłego roku w Gliwicach prowadzone są także mediacje. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale
osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Wielkim sukcesem CME
jest pozyskanie dla Ośrodka wybitnej specjalistki do spraw mediacji, dr Anny Kalisz.
W 2014 roku współpracowaliśmy z 43 instytucjami. Dodatkowo w grudniu kilkaknaście rodzin objętych naszą pomocą zostało obdarowanych paczkami przez pracowników Firmy HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

TYGODNIE EWANGELIZACYJNE
OBOZY, IMPREZY I SPOTKANIA
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE

<<<

SPOTYKAMY SIĘ

PO RAZ 65
DZIĘGIELÓW 5–13 lipca
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie odbył się pod hasłem „Lecz moim szczęściem być blisko Boga”. Odbiorcami tej
największej kampanii Centrum są dzieci, młodzież i dorośli. Przez dziewięć dni prowadziliśmy wykłady, seminaria (64 do
wyboru) oraz koncerty i spotkania ewangelizacyjne. W spotkaniach ewangelizacyjnych o 17.00 – głównym punkcie programu – uczestniczyło 11 400 osób oraz 4 100 internautów (komputerów w sieci).
Równolegle w programie dla dzieci, odbywającym się w trzech grupach wiekowych: 3–6 lat, 7–10 lat i 11–13, wzięło udział
2 300 dzieci. Głównym celem spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci było odkrywanie, co to znaczyć być blisko Boga w codziennym życiu. Przez ukazanie przykładów codziennych sytuacji i propozycji reagowania w nich twórcy programu starali
się zaszczepić w odbiorcach pozytywne wzorce postępowania.
Wolontariusze pomagali m.in. w służbach: żywienia, nagłośnienia, porządkowej-techniczni, obsługi biura, zespole CME oraz
w programie dla dzieci – 192 osoby. Współpracowaliśmy z kilkunastoma organizacjami i osobami, m.in.: Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie, Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski,
Wspólnota Drzewo Oliwne, Parafia Rzymskokatolicka w Dzięgielowie, Parafia Ewangelicka w Dzięgielowie i Cisownicy, Diakonia Polska, Diakonia Śląska, Diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie, Towarzystwo Biblijne, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, Chrześcijańska Akademia
Teologiczna z Warszawy i Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z Wrocławia.

PO RAZ 9
ZELÓW 20–27 lipca
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie to kilkudniowa impreza odbywająca się na terenie parafii ewangelicko-reformowanej,
której celem jest zachęcenie jej uczestników do refleksji w kwestii osobistej relacji z Bogiem. Głównym adresatem są członkowie parafii ewangelickich żyjących w diasporze w promieniu do 100 km od Zelowa. Hasłem przewodnim w 2014 r. był
także fragment biblijny: „Lecz moim szczęściem być blisko Boga”.
W programie uczestniczyło: 320 dzieci – w dopołudniowych zajęciach, 800 osób młodych i dorosłych na wieczornych
koncertach z newsem oraz 240 na popołudniowych seminariach. W realizacji programu pomagało 18 wolontariuszy.
Po raz pierwszy integralną częścią Tygodnia było śniadanie dla mężczyzn, które odbyło się w sobotę poprzedzającą rozpoczęcie Tygodnia i w którym uczestniczyło 32 mężczyzn.
Przy tej najmłodszym wydarzeniu ewangelizacyjnym współpracowali ze sobą: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie i Kleszczowie, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu.

PO RAZ 16
MRĄGOWO 17–24 sierpnia
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie to tygodniowa impreza o charakterze otwartym, skierowana głównie do ewangelików
i mieszkańców Mrągowa i okolic, która podobnie jak wszystkie edycje Tygodni 2014 odbywała się pod hasłem: „Lecz moim
szczęściem być blisko Boga”. Na program składały się: zajęcia dla dzieci, warsztaty twórczości, wykłady biblijne, grupa dyskusyjna, seminaria, spotkania ewangelizacyjne oraz koncerty.
W programie uczestniczyło 790 osób, a w zajęciach dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 80. Wolontariusze – 24
osoby, pomagali w programie dla dzieci, kawiarence i pracach porządkowych.
Tydzień ten zorganizowaliśmy wspólnie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Mrągowie.

<

OBOZY, IMPREZY I SPOTKANIA

OBÓZ DLA DZIECI „Z PRZYJACIELEM”

• 2–10 sierpnia, Wisła-Jawornik
• W obozie uczestniczyło 33 dzieci z całej Polski w wieku od 7 do 13 lat i pomagało 4 wolontariuszy.
• Główne hasło obozu brzmiało: „Zaszczytne i pospolite”.
• Współpraca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Jaworniku, Zbiornik Wisła-Czarne – kierownik Paweł Kurek, Aeroklub Bielsko-Bialski – dyrektor Antoni Kufel

OBÓZ MŁODZIEŻOWY „MOŻE MORZE?”

• 9–18 sierpnia, Smołdziński Las
• Odbiorcy: młodzież w wieku 13-19 lat, 48 osób
• Wolontariusze – 4 osoby
• Współpraca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży diec. mazurskiej, instruktorzy z USA (Bethel Horizons)

PÓŁKOLONIE Z ANGIELSKIM

• 8–28 lipca, Katowice, Koszalin, Słupsk
• Odbiorcami były zarówno parafie, jak i dzieci w parafiach. W 2014 roku w półkoloniach wzięło udział 154 dzieci.
• Wolontariusze: z USA 19 osób i z Polski 25 osób
• „Półkolonie z angielskim” to projekt koordynowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji, który skutecznie wpisuje się
w jego cele.
• Współpraca: The Lutheran Church–Missouri Synod z USA; Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach, Koszalinie
i Słupsku.

REKOLEKCJE PASYJNE

• Od 5 marca do 16 kwietnia, miejsca: parafie ewangelickie w Białej, Bielsku, Bładnicach, Chorzowie, Dzięgielowie, Jasienicy, Jastrzębiu, Jaworzu, Ustroniu, Wiśle-Jaworniku i Wiśle-Malince oraz szkoły ewangelickie w Cieszynie i w Gliwicach.
• Odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W naszym programie wzięło
udział 610 dzieci ze szkół podstawowych i 488 młodzieży.
• W prowadzenie rekolekcji zaangażowanych było 20 osób: 7 pracowników CME, 9 wolontariuszy CME i 4 studentów ChAT.
• Rekolekcjom towarzyszyła refleksja nad fragmentem Psalmu 73,28: „Moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam
w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich”, z wykorzystaniem różnych form i metod
pracy.

NOC Z LUTREM

• 31 października, Czeski Cieszyn (kościół Na Niwach)
• Młodzież i dorośli, ok. 600 osób
• Wolontariusze: 20 osób
• Słowo: Arkadiusz Raszka, student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
• Współpraca: SCEAV Slezská Církev Evangelická Augsburského Vyznání
• Noc z Lutrem była częścią projektu warsztaty muzyczne „Śpiew bez granic”.

OZME

• 4-6 lipca, Wrocław
• Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbył się w ramach Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej
we Wrocławiu.
• Odbiorcy: ok. 400 młodzież z Polski i uczestnicy Spotkania Chrześcijan
• Wolontariusze: 30 osób
• Program: Strefa gier, Koncert: Mate.O, I am second, Dzień dobry, Wrocław!, seminaria, warsztaty: teatralne, taneczne
i plastyczne
• Po raz pierwszy OZME odbyło się w lipcu i było połączone z miedzynarodowym Spotkaniem Chrześcijan.
• Współpraca: Parafia ewangelicka we Wrocławiu i komitet organizacyjny Spotkania Chrześcijan.

BEZSENNA NOC

• 19 kwietnia, Bielsko-Biała
• Młodzież i dorośli ok. 700 osób
• Wolontariusze: 55 osób
• Hasło: Duchowy Re-play
• Słowo: Piotr Sztwiertnia, student Chrześcijańskiej Akademii Chrześcijańskiej i gość muzyczny: Marta Cienciała
• Program został wypracowany przez grupę młodzieży, która pózniej zaangażowana była w przygotowanie i poprowadzenie Bezsennej.
• Współpraca: Parafia ewangelicka w Bielsku-Białej

SPOTKANIA DLA PROWADZĄCYCH SZKÓŁKI NIEDZIELNE

Spotkania te odbyły się w kwietniu i maju w Golasowicach i Pszczynie. Zaprezentowane zostały na nich nowe szkółki,
a także uczestnicy dzielili się pomysłami, doświadczeniami oraz problemami w swojej służbie. Wzięło w nich udział 30
osób.

KONFERENCJE DLA KOBIET

W 2014 roku odbyły się dwie konferencje w Wiśle-Jaworniku. W marcu pod hasłem „Wiosenne porządki”, w której wykłady prowadziły teolożki i współautorki książki „Postylla kobiet”: Aleksandra Błahut-Kowalczyk i Iwona Holeksa.
W listopadzie pt. „Szczęście w bliskości” (w nawiązaniu do hasła biblijnego roku 2014), wykładowczyniami były teolożki:
Beata Reske i Jolanta Janik. W konferencjach wzieło udział 480 osób.

KONCEPCJE PRACY Z OJCAMI

W dniach 27–29 marca w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Koncepcje pracy z ojcami w kontekście Unii
Europejskiej”. Zwieńczyła ona cykl spotkań w ramach projektu Grundtviga „Uczenie się przez całe życie”. Jej uczestnikami, jak i adresatami całego projektu, byli mężczyźni z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. W konferencji uczestniczyło
40 osób. Odbiorcami całego dwuletniego projektu pracy z ojcami były 463 osoby plus słuchacze 4 tematycznych audycji
radiowych w „Po prostu”.
IV WARSZTATY MUZYCZNE
Od 26 do 28 września odbyły się otwarte warsztaty i koncert finałowy pod hasłem „Śpiew bez granic”. W tym polsko-czeskim projekcie uczestniczyło 150 młodych chórzystów-amatorów oraz 10 dyrygentów, zaś w koncercie w cieszyńskim
teatrze ok. 600 osób z całego Śląska. Druga edycja tego koncertu odbyła się po miesiącu w Czeskim Cieszynie.
Naszym partnerem była Slezská Církev Evangelická Augsburského Vyznání, a projekt współfinansowany był przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum polsko-czeskie
2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014.

RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Już po raz 15 zorganizowaliśmy spotkanie dla całych rodzin w czasie drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Teatr cieszyński gościł w tym dniu ponad 300 osób, a na jego deskach zaprezentował się m.in. Teatr Dar z Bydgoszczy i zespół Noemiracles z Czeskiego Cieszyna. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa Diakonii Śląskiej pt. „Przemiany”.

<

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE

W Centrum w ciągu całego roku do dyspozycji są doradcy rodzinni, duszpasterze, superwizor – wykwalifikowane osoby, po
Kursach Duszpasterskich i Superwizji certyfikowanych przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
– oraz mediator sądowy, z którymi można umówić się na rozmowę i spotkać. Wszystkie te osoby obowiązuje zasada poufności i tzw. tajemnica duszpasterska.

SZKOŁA BIBLIJNA
KURS HOMILETYCZNY
KURSY DUSZPASTERSKIE
KURS SUPERWIZJI
KURS PROWADZENIA SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
KURS TWORZENIA FIGUR BIBLIJNYCH
PROJEKT Z WARSZTATAMI: TOWARZYSZENIE W ŻAŁOBIE
W MIĘDZYKULTUROWYM I MIĘDZYRELIGIJNYM KONTEKŚCIE
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SZKOLIMY

<

SZKOŁA BIBLIJNA
KURS HOMILETYCZNO-LITURGICZNY

Rok szkolny 2013/2014 w Szkole Biblijnej upłynął pod hasłem: „Bez przymusu, bez dzwonków”. W roku 2014 skupiliśmy
się na dotarciu z ofertą Szkoły Biblijnej do młodzieży, naszych wolontariuszy i nie tylko. Krótka, przykuwająca uwagę i atrakcyjna forma promocji była dostosowana do potrzeb odbiorców. Skupiliśmy się też na dotarciu z ofertą Kursu Homiletyczno-Liturgicznego do absolwentów Szkoły Biblijnej, aby w nowym roku szkolnym 2014/2015 zebrać grupę i uruchomić tzw.
trzeci rok Szkoły Biblijnej – co zakończyło się sukcesem. Coraz częściej w Szkole studenci pojawiają się całymi rodzinami:
małżonkowie (4), rodzice i dzieci (1), rodzeństwa. Szkoła nie tylko łączy pokolenia, ale i zbliża.
W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole uczyło się na pierwszym roku – 10 osób, a na drugim roku – 20 osób.
Wolontariuszami były 22 osoby, w tym: wykładowcy – 7 osób (kierownik i wykładowcy, duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), zaangażowani przy promocji Szkoły Biblijnej w czasie wybranych imprez – 15 osób.
12 października 2014 r. nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Biblijnej: naukę na drugim roku
kontynuuje 9 osób, na pierwszym roku rozpoczęło 6 osób, a na trzecim roku jest 7 osób.

<

KURSY DUSZPASTERSKIE

Rok 2014 w naszych działaniach duszpasterskich upłynął pod znakiem kontynuacji Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych w Dzięgielowie, które rozpoczęły się w 2013 roku. 11 października zakończyła się 8 edycja tego
kursu i dyplomy certyfikowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce otrzymało 7 absolwentów.

<

KURS SUPERWIZJI

To pierwszy tego typu kurs w Polsce prowadzony w nurcie psychologiczno-pastoralnym. W 2014 roku był on kontynuowany (rozpoczął się we wrześniu 2013 roku) i zakończy się jesienią 2015 roku.
Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników, doradców i duszpasterzy świeckich i duchownych, którzy wcześniej
ukończyli dwustopniowy Kurs Duszpasterski i pozytywnie zdali egzamin przed komisją w Warszawie, do pracy superwizyjnej, czyli profesjonalnej pomocy dla osób zajmujących się pracą zawodową w kontekście struktury danej organizacji. Kurs
ten akredytowany jest przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (tpipp.pl) i uczestniczy w nim
6 osób.
Zarówno przy Kursach Duszpasterskich, jak i Superwizji współpracują ze sobą: Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii
Pastoralnej w Polsce, Międzykulturowe Stowarzyszenie Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC-Society for Intercultural
Pastoral Care and Counselling.), zaangażowane w utrzymanie międzynarodowych standardów oraz Stowarzyszenie Księży
i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (SKiK).

<

KURS PROWADZENIA SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chcą zaangażować się w prowadzenie szkółek niedzielnych w swojej parafii.
Zajęcia prowadzone były w formie dwudniowych warsztatów i odbyły się 4–5 stycznia 2014 r. w Gliwicach. Uczestniczyło
w nich 12 osób.
Program obejmował m.in.: przedstawienie grupowego przygotowania się do szkółki, czyli omówienie poszczególnych jej
elementów, pracę indywidualną – czytanie tekstu biblijnego oraz komentarzy, przygotowanie części mówionych szkółki
oraz scenariusza minutowego z wyborem pieśni, prac plastycznych, konkursu i in.

<

KURS TWORZENIA FIGUR BIBLIJNYCH

Na początku października po raz pierwszy w Polsce zorganizowaliśmy Kurs Tworzenia Figur Biblijnych prowadzony przez
Annę Olek, certyfikowaną instruktorkę Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren e.V. Praca z Figurami Biblijnymi to forma
przekazywania treści zawartych w Biblii i ukazywania realiów świata biblijnego. Figury mogą być stosowane tam, gdzie są
przekazywane treści biblijne, bez względu na wiek odbiorców. Lekcje religii, zajęcia szkółki niedzielnej, rekolekcje, tygodnie dobrej nowiny czy też wprowadzanie dziecka w świat wiary w domowym zaciszu – to idealne okazje do pracy z nimi.
Figury mogą być wykorzystywane również w pracy duszpasterskiej lub terapeutycznej. W kursie uczestniczyło 5 osób.

<

PROJEKT Z WARSZTATAMI: TOWARZYSZENIE W ŻAŁOBIE
W MIĘDZYKULTUROWYM I MIĘDZYRELIGIJNYM KONTEKŚCIE

To projekt międzynarodowego programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego i finansowanego w ramach projektów partnerskich Grundtviga od 1.08.2013 do 31.07.2015 roku. Celem tego dwuletniego projektu jest rozwinięcie międzykulturowego i międzyreligijnego podejścia do żałoby przy pomocy pełnoetatowych pracowników, wolontariuszy, jak i
instytucji socjalnych i religijnych. Takie podejście jest konieczne, by w sytuacjach straty (kogoś bliskiego, zdrowia, domu)
udzielić lepszego wsparcia ludziom, wywodzącym się z różnych kultur.
W ramach projektu w 2014 roku odbyły się 4 konferencje międzynarodowe i 1 szkolenie:
5–9 marca – Vricko (Słowacja) o kreatywnych metodach towarzyszenia osobom w żałobie oraz prowadzeniu grup wsparcia
dla osób z żałobie. Bezpośrednim efektem tego wyjazdu było przeprowadzenie pilotażowych grup wsparcia w naszym
kraju.
11–15 września – Sibiu i Sambata de Sus (Rumunia), gdzie rozmawiano o stanie przygotowań publikacji, która ma być
jednym z efektów projektu.
3–7 listopada – Oświęcim (Polska) z tematyką dotyczącą szeroko pojętej straty.
30 września – 1 października w Dzięgielowie odbyło się szkolenie z prowadzenia grup wsparcia dla osób pogrążonych
w żałobie.
W listopadzie i grudniu spotkania grup wsparcia odbywały się w 3 miejscach:
Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, parafiach ewangelickich w Dzięgielowie i Gliwicach.
Partnerami w tym projekcie są: Szkoła Biblijna w Martinie na Słowacji, Foundation Reconciliation in South-East-Europe z
Hermannstadt/Sibiu w Rumunii

ORGANIZUJEMY I DOSKONALIMY WOLONTARIAT
W roku 2014 umowy wolontariackie mieliśmy z 457 wolontariuszami, w tym 103 długoterminowymi i 354 akcyjnymi.
W związku z redukcją etatów i likwidacją stanowiska koordynatora wolontariatu system pracy z wolontariuszami uległ
zmianie. Kładziemy większy nacisk na współpracę wolontariuszy z opiekunami, natomiast stroną formalną tej współpracy
zajął się sekretariat. Po podsumowaniu udziału wolontariuszy we wszystkich naszych imprezach i projektach otrzymaliśmy
liczbę 1 200, oznacza to, że każdy z 457 wolontariuszy średnio wziął udział w 2,6 imprezie/projekcie.
Rozwijanie nowych form działalności Centrum przyniosło nowe formy zaangażowania wolontariuszy. W 2014 roku dołączyli do nas wolontariusze Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którzy są opiekunami tych osób. W tym
roku wysłaliśmy także naszą wolontariuszkę do Egiptu.

Oto wybrany zakres działań wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji,
z których korzystaliśmy jako organizacja:
pomoc w realizacji projektów dotyczących dzieci pokonujących trudności
dyżury i pomoc duszpasterska
opieka nad osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
wykonywanie rysunków i grafik, tworzenie prezentacji multimedialnych i modułów internetowych
obsługa muzyczna, zdjęciowa, multimedialna, programowa, nagłośnieniowa i rejestracyjna imprez
tworzenie, redakcja i korekta tekstów w jęz. polskim oraz tłumaczenie tekstów z jęz. obcych
udział w działaniach grup artystycznych
nagrywanie materiałów radiowych
pomoc w akcjach charytatywnych
praca fizyczna
wspieranie projektów związanych z misją zagraniczną

<

Plany na 2015:
W czerwcu 2015 kończy się okres ważności
naszego certyfikatu jako Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, który dostaliśmy
w ramach programu Dobry Wolontariat,
realizowanego przez Ogólnopolską Sieć
Centrów Wolontariatu i Centrum Badań
i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy. Zależy nam, aby go odnowić i utrzymać
dobrą jakość wolontariatu.

DZIAŁAMY KULTURALNIE I MEDIALNIE

<<<< <<

GRUPY ARTYSTYCZNE
PROGRAM RADIOWY „PO PROSTU”
E-CZASOPISMO „WARTO”
WYDAWNICTWO „WARTO”
KSIĘGARNIA „WARTO”
STRONY INTERNETOWE

<

GRUPY ARTYSTYCZNE

ARTYSTYCZNA GRUPA KLAUNÓW

Celem Artystycznej Grupy Klaunów jest umożliwianie ludziom spojrzenia na ich rzeczywistość z innej perspektywy oraz
przyjęcia uwalniającej ewangelii o zbawieniu, poprzez doświadczenie radości. Grupa działała przez cały rok w 10-osobowym składzie: wolontariusze stali, akcyjni i jeden pracownik CME.
• Odwiedziła następujące miejsca: Bielsko-Biała, Bładnice, Bytom, Cieszyn, Cisownica, Czechowice-Dziedzice, Czeski Cieszyn (Republika Czeska), Dębowiec, Dzięgielów, Mrągowo, Ochaby, Olbrachcice (Republika Czeska), Pierściec, Pruchna,
Pszczyna, Stonawa (Republika Czeska), Wisła-Jawornik, Wisła-Malinka, Wołczyn, Wrocław, Żory
• Odbiorcami były przede wszystkim dzieci, ale również młodzież i dorośli Czeska – ok. 2 300 osób.

DUET SU

Celem tego duetu teatralnego jest docieranie do ludzi z ewangelią za pomocą teatralnych środków przekazu, stworzenie
oferty teatralnej dla parafii, instytucji, organizacji itp. do wykorzystania podczas różnego rodzaju spotkań i imprez oraz
obsługa artystyczna imprez Centrum Misji i Ewangelizacji. Duet korzysta z takich form, jak pantomima, teatr ruchu, etiuda
teatralna czy monodram.•
Miejsca: Cieszyn, Dzięgielów, Hawierzów-Sucha (Republika Czeska), Istebna, Kluczbork, Lasowice, Stare Bielsko, Świętochłowice, Wisła Centrum, Wisła-Jawornik
• odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli – ok. 2 100 osób
• Duet SU tworzą Sabina Szłapa i Urszula Marek, które są pracownikami Centrum. Większą część pracy związaną z Duetem,
np. opracowanie scenariuszy, przygotowanie rekwizytów i próby, wykonują jako wolontariuszki.
Wolontariusze pomagający w sprawach technicznych: 13 osób.
• Premiery dla dzieci: „Rozczarowani – oczarowani”, świąteczny spektakl dla dzieci. „Poszukiwacze szczęścia”, cykl dziewięciu spotkań z mapą, czyli Biblią. Premiery dla młodzieży i dorosłych: „Być blisko”, pantomima na podst. Psalmu 73 oraz
etiuda „Na dworcu”

ZESPOŁY MUZYCZNE
Celem obu zespołów jest prowadzenie ludzi w uwielbianiu Boga przez wspólne śpiewanie i muzykowanie.

ZESPÓŁ CME

Zespół istnieje od 2000 roku. W 2014 koncertował 6 razy, m.in. w: Ustroniu, Bielsku-Białej, Mrągowie.
Liczba odbiorców – 400 osób. Tworzy go grupa 22 wolontariuszy.

ZESPÓŁ PROJEKT

Zespół w 2014 roku koncertował 2 razy. To polsko-czeska formacja powstała na potrzeby Ogólnopolskiego
Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej w 2012 roku. Zespół tworzy 9-osobowa grupa wolontariuszy.

<

PROGRAM RADIOWY „PO PROSTU”

To program, który od samego początku powstaje we współpracy z parafią ewangelicką w Gliwicach. W roku 2014 wyemitowaliśmy 365 półgodzinnych bloków programowych w Radiu CCM i w Internecie. Słuchało nas codziennie kilka tysięcy
słuchaczy (szacunkowe dane, bowiem badania nie obejmują słuchaczy z małych miejscowości i z obszaru przygranicznego
– Zaolzia – w Czeskiej Republice). W czasie konkursów telefonicznych, przeprowadzanych średnio dwa razy w miesiącu,
rozmawialiśmy ze słuchaczami w wieku 6–85 lat. Przekonaliśmy się, że słuchają nas ludzie w dużych miastach i małych
miejscowościach całej aglomeracji śląskiej i w części Małopolski. Z sygnałów docierających do nas poprzez e-maile i SMS-y
wynika, że wzrasta liczba słuchających nas przez Internet. Nasze audycje były emitowane także w Programie 1. Polskiego
Radia (cztery reportaże, nadane w cyklu „Kościoły w Polsce i na świecie”) oraz w Radiu Koszalin (trzy audycje).
Nagraliśmy także powieści: Herberta Brokeringa „Listy do moich dzieci” – fragmenty, Pracę zbiorową „Postylla kobiet”
(fragmenty), ks. prof. Manfreda Uglorza „W imieniu Pana Jezusa” – cykl rozważań bilijnych i „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana” (fragmenty) oraz cykl „Historie kobiet” – 30 artykułów różnych autorek z czasopisma „Warto” i cykl
tekstów pisanych gwarą „Jak to downij w Cieszynie bywało” – Bronisławy Uher.
Na stałe współpracowaliśmy z 17 wolonatriuszami-duchownymi, nagrywającymi rozważania biblijne. Przy współpracy
z wydawnictwem „Warto” i aktorami Teatru Dobrego Serca nagraliśmy słuchowisko dla dzieci „Astra 5, czyli kosmiczna
przygoda”.

<

E-CZASOPISMO „WARTO”

Po 16 latach ukazywania się czasopisma o relacjach i duchowości na papierze, od 2014 roku zaczęło ukazywać się w Internecie. Na stronie warto.cme.org.pl co kwartał pojawiały się nowe bezpłatne numery z tematyką o: czasie, miejscach,
rzeczach i przyjemnościach. Portal uzupełniany był także o numery archiwalne, które dostępne są również w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zespół wolontariuszy, którzy tworzą czasopismo, liczy 25 osób.

<

WYDAWNICTWO „WARTO”

W 2014 roku wydaliśmy 4 pozycje książkowe: ks. prof. Manfreda Uglorza: „Jahwe Bogiem Izraela”, „Bóg i człowiek. Powołanie i przeznaczenie człowieka w refleksji teologicznej apostoła Pawła” oraz „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana”,
a także tomik poezji ks. Sławomira Sikory pt. „Myśli w biegu”.
Wydaliśmy także 2 pozycje płytowe: słuchowisko dla dzieci „Astra 5, czyli kosmiczna przygoda” i „Świątecznie” Zelowskich
Dzwonków oraz ponad 30 tytułów płyt konferencyjnych z Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie i Mrągowie oraz
z konferencji dla kobiet.
Jako dział wydawniczy CME obsługujemy także wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez Centrum – przygotowujemy plakaty, ulotki, zaproszenia, certyfikaty, banery, strony internetowe, a także współpracujemy z parafiami, biurem Kościoła
i innymi instytucjami.

<
<
prezent pod choinke
Od początku trwania akcji
prezenty trafiły do ponad
55 000 ubogich dzieci.
Dziękujemy!

konferencja

.dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej
.zrób prezent dla najuboższych dzieci z:
Ukrainy, Białorusi i Rumunii
.pomóż nam spakować miłość

szczęście w bliskości
Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73,28

www.prezent.cme.org.pl

15 listopada 2014
godziny 10.00–15.00
Dom Gościnny parafii ewangelickiej
Wisła-Jawornik, ul. Jodłowa 8a

Więcej szczęścia jest

wykłady: Beata Reske i Jolanta Janik
wspólny śpiew: grupa muzyczna z Goleszowa

fot. t-mizo

Jak zachowa człowiek w czystości życie swoje?
„Gdy przestrzegać będzie słów twoich.” Ps 119,9

,

dla kobiet

W programie także: kawa, herbata i ciasto, grupy dyskusyjne oraz w przerwach
stoisko księgarni „Warto”. W trakcie spotkania będzie zbierana ofiara na pokrycie
kosztów konferencji. Obiad można zamówić bezpośrednio w Domu Gościnnym
w Wiśle-Jaworniku. Zaprasza Centrum Misji i Ewangelizacji . www.cme.org.pl

warsztaty muzyczne
hudební workshopy

bez hranic
.
śpiew bez granic zpívání

w dawaniu niż w braniu.Dz

20,35

26-28.09
Cieszyn 2014
3 dni wspólnych prób
3 dny společného nacvičování
14 młodzieżowych utworów w czterogłosie
14 čtyřhlasých písní pro mládež
10 dyrygentów prowadzących warsztaty w 4 grupach
10 dirigentů vedoucích workshopy ve 4 skupinách
2 koncerty finałowe po obu stronach Olzy
2 závěrečné koncerty na obou stranách Olše
1 profesjonalny zespół akompaniujący
1 profesionální doprovodná kapela

Wiosenne
po rządki

Konferencja dla kobiet
22 marca 2014 roku
godziny 10.00–15.00

Wisła-Jawornik

Dom Gościnny Parafii Ewangelickiej
ul. Jodłowa 8a
Wykłady:
Podporządkowanie Bożemu Słowu – Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Uporządkowanie w życiu – Iwona Holeksa

Plakat wydrukowano
dzięki wsparciu

Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Współorganizatorzy: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
i Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski

Organizator / Pořadatel: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Partner: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania / Slezská Církev Evangelická Augsburského Vyznání

Cena 30 zł / Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na www.cme.org.pl / Více informací a přihlášky na www.cme.org.pl
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju
stosunków polsko-czeskich 2014. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt spolufinancovaný Odborem veřejné a kulturní diplomacie Ministerstva zahraničních věcí v rámci soutěže česko-polské forum 2014: podporovaní rozvoje polsko-českých vztahů 2014.
Publikace vyjadřuje pouze názory autora a nepředstavuje oficiální stanovisko Ministerstva zahraničí Polské republiky.

W programie także: wspólny śpiew, dyskusje w grupach,
mini-poradnik domowy, kawa i ciasto; stoisko księgarni „Warto”.
Zamiast opłaty konferencyjnej w trakcie spotkania zbierana będzie ofiara.
Więcej na www.cme.org.pl i pod tel. 693 815 454.
Dla chętnych obiad i noclegi – kontakt Dom Gościnny parafii ewangelickiej, tel. 33 855 17 15.
Zaprasza Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl

<

KSIĘGARNIA „WARTO”

Księgarnia w 2014 roku miała w sprzedaży ponad 2 000 tytułów książek, płyt, słuchowisk, filmów itp. Obsłużyła ok. 11 000
klientów, poprowadziła 18 stoisk zewnętrznych. Zaopatrywało się w niej 75 parafii ewangelickich z całej Polski i kilkanaście
instytucji, np. Polska Rada Ekumeniczna, Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Po raz pierwszy w 2014 roku wprowadziliśmy
do sprzedaży plakaty na różne okazje.

France
Ireland

10.

Switzerland

Brazil

9.

8.

7.

Netherlands

43,88%
100,00%
29,85%
72,57%
58,51%

278 (0,40%)
135 (0,19%)
134 (0,19%)
113 (0,16%)
94 (0,14%)

485 (0,70%)

5.
6.

90,93%

684 (0,99%)

United
States

4.

39,04%

45,06%

1 345 (1,94%)

United
Kingdom

Germany

2.

3.

26,41%

4 192 (6,04%)

Czech
Republic

36,49%

60 915 (87,78%)

Poland

Śr. dla widoku
danych:
37,06%
(0,03%)

37,07%

sesji

% nowych

% całości:
100,00% (69 399)

69 399

Sesje

Pozyskiwanie

1.

Kraj

Podsumowanie

Nakładka mapy
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Współczynnik
konwersji celu

Konwersje

Przejdź do raportu

0
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0 (0,00%)
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0 (0,00%)
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celu

Realizacje

<
DZIAŁ TECHNICZNY CME

Do zadań tego działu należy m.in.: dbanie o stan nieruchomości, terenu oraz sprzętu, obsługa techniczna akcji i imprez,
np. Tygodni Ewangelizacyjnych, OZME, „Prezentu pod choinkę”, Szkoły Biblijnej, a także przeprowadzanie podstawowych
napraw, remontów, bieżącej konserwacji, dbanie o stan samochodów i prowadzenie ewidencji, przygotowywanie posiłków
dla osób biorących udział w szkoleniach, kursach, obozach, koloniach oraz dowożenie obiadów w ramach akcji „Obiady na
kółkach”.

Nasze samochody w 2014 roku przejechały 51 164 km.
Na stałe współpracujemy ze stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski, który ma u nas swoją siedzibę i m.in.
prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Wiersze 1-10 z 94

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

0,00 USD (0,00%)

% całości: 0,00%
(0,00 USD)

0,00 USD

Wartość celu

1 sty 2014 - 31 gru 2014

http://cme.org.pl - http://
/ cme.org.pl
cme.org.pl

<
STRONY INTERNETOWE

W roku 2014 prowadziliśmy 6 stron: cme.org.pl, wato.com.pl, warto.cme.org.pl, tpipp.pl, egzegeza.pl, prochrist.pl oraz subdomeny, np. www.warto.cme.org.pl, www.materialy.cme.org.pl, szkola.cme.org.pl czy poradnictwo.cme.org.pl; 5 blogów:
www.oblicza-afryki@cme.org.pl, odkrywanie-afryki@cme.org.pl, streetworker.blogspot.com, naukrainie.blogspot.com.
Prowadziliśmy również 2 profile na Facebooku: Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Modzi Luteranie. Na naszą stronę www.
cme.org.pl mieliśmy około 600 wejść dziennie, ponad 200 tysięcy rocznie.

NASZE FINANSE
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TY możesz przekazać nam swój 1%
my wykorzystamy go dla poprawy
jakości życia innych %[JǋLVKFNZ
Ze środków z 1% wspieramy m.in.: działalność pedagogów ulicy,
wypoczynek dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, rodziny w sytuacjach kryzysowych, wolontariat, spotkania
dla młodzieży, program radiowy „Po prostu”, inicjatywy społeczne
w Burkina Faso, tygodnie ewangelizacyjne, poradnictwo.

Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

KRS 0000225011

Realizowane projekty:
www.1procent.cme.org.pl.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAPRASZAMY DO NIEJ.
Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl

Zdjęcia pochodzące z imprez organizowanych
przez CME, pochodzą z archiwum Centrum.

