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Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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Rok 2010 w Centrum Misji i Ewangelizacji był tematycznie związany z biblijnym hasłem roku: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we
mnie wierzcie” (Ewangelia Jana 14,1) oraz ogłoszonym przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Rokiem Młodzieży.
Tematyka, którą podejmowało CME w ramach swoich działań, koncentrowała się na ukazaniu Kościoła jako miejsca przyjaznego wszystkim, w którym każdy może znaleźć swoją przestrzeń. Akcentowaliśmy szeroko pojętą potrzebę udostępniania przez starszych przestrzeni do zaangażowania
się młodszym oraz właściwe wykorzystanie tej przestrzeni przez młodych.
W czasie akcji, spotkań, konferencji wskazywaliśmy na umiejętność rezygnowania (nie poddawania się), poświęcenia oraz szukania porozumienia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (dobry kompromis), a także mówiliśmy o pokorze jako atrybucie zaangażowanego chrześcijanina. Szczególnie istotne dla nas
było i nadal jest przywództwo rówieśnicze.
Większość imprez CME opatrzonych było stworzonym przez nas logo: Różą
Lutra połączoną z hasłem: „2010 rok młodzieży”. Logo to zostało także przekazane do wykorzystania w Kościele na różnych nośnikach.
Przez cały rok korzystaliśmy 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 do wykorzystania w środowiskach świeckich, ukazujące CME jako organizację pożytku publicznego,
której można także przekazać 1% podatku dochodowego.

Dla dzieci i młodzieży
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Artystyczna Grupa Klaunów, która składa się z 17 osób, wystąpiła
36 razy w ciągu roku w miejscowościach: Bąków, Bładnice, Bystrzyca (CR), Bytom, Brenna-Leśnica, Chorzów, Cieszyn, Czeski Cieszyn
(CR), Dzięgielów, Goleszów, Kalisz, Kobielice, Leszna Górna, Marklowice, Mrągowo, Nierodzim, Pruchna, Skoczów, Świętochłowice,
Ustroń-Dobka, Wisła Centrum, Wisła Jawornik i Żory. Występy
zobaczyło ok. 4 600 widzów. W wakacje odbyło się także szkolenie
chrześcijańskich klaunów.
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W sierpniu w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie w programie dla dzieci prowadziliśmy zabawy i spotkania ewangelizacyjne. Każdego dnia 10 naszych pracowników spotykało się 40
dzieci i realizowało temat: Dzieci w Jego Stylu, czyli o Bożej Zbroi.
A w programie dla młodzieży wzięło udział 21 uczestników niepełnoletnich i 31 pełnoletnich. Prowadzenie dyskusji po wykładzie,
warsztaty popołudniowe i wieczorne społeczności koordynowało
9 wolontariuszy i pracowników CME.
W wakacje zorganizowaliśmy także dwa obozy: dla młodzieży
w Orkuszu z 141 uczestnikami, w tym 17 osobami kadry wychowawców-wolontariuszy i dla dzieci „Z Przyjacielem” w Lidzbarku Welskim, gdzie tematem przewodnim było hasło: „Stworzeni by wielbić”. W obozie tym uczestniczyło 33 dzieci w wieku szkolnym, które
pochodziły z: Cieszyna, Ustronia, Brennej, Bielska-Białej, Mrągowa,
Radomia, Warszawy, Dzięgielowa, Ligoty, Piotrkowa Trybunalskiego,
Rucianej Nidy, Brennej i Międzyrzecza.
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W czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie prowadziliśmy dopołudniowe zabawy i zajęcia plastyczne oraz popołudniowe
spotkania ewangelizacyjne, w których każdego dnia brało udział około 300 dzieci, a zaangażowanych w prowadzenie zajęć było 68 wolontariuszy i pracowników CME.
Dla młodzieży zaś przygotowaliśmy ponad 2,5 godzinny program,
który poprowadziliśmy w formie obozu dla niepełnoletnich – 116
uczestników, gimnazjalistów i licealistów oraz spotkania wieczorne
na kwaterach dla 43 osób pełnoletnich (19-30 lat), które były prowadzone przez wolontariuszy, tzw. grupowych.
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Dla dla ponad 1300 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadziliśmy rekolekcje pasyjne w paraﬁach: Jastrzębie,
Świętochłowice, Jasienica, Jaworze, Orzesze, Chorzów, Drogomyśl,
Pruchna, Karpacz, Wisła Czarne, Wisła Jawornik, Brenna, Górki,
Bładnice, Cisownica, Ustroń Centrum, Ustroń Polana, Dzięgielów,
Biała. Zajęcia prowadziło 31 wolontariuszy i pracowników CME.
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W 2010 roku Komisja czuwająca nad akcją charytatywną „Daj dzieciom nadzieję”, która pomaga w organizowaniu wakacji dzieciom
znajdującym się w trudnej sytuacji, rozpatrzyła pozytywnie nadesłane wnioski z paraﬁi ewangelickich i domu dziecka i sﬁnansowała
oraz doﬁnansowała obozy dla 25 dzieci w wysokości 10 000 zł. Dzieci
wzięły udział w obozach w: Koszalinie, Sorkwitach, Orkuszu, Lidzbarku Welskim oraz w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie.
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Szkolenie Pomocników i Pracowników wśród Dzieci oraz Kurs Liderów Młodzieżowych w Dzięgielowie organizowane były w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, studiów biblijnych. W szkoleniach tych
wzięło udział 20 osób w wieku od 15 do 20 lat, a ukończyło 11.
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warsztaty dla wszystkich

W ciągu roku odbyło się także 12 spotkań z prowadzącymi szkółki
niedzielne w diecezji katowickiej i cieszyńskiej.
Po raz 13. zorganizowaliśmy dla młodzieży Bezsenną noc w kościele
ewangelickim w Skoczowie, w której wzięły udział 984 osoby, głównie
ze Śląska.
3 dni wspólnego ćwiczenia
11 polskich młodzieżowych utworów
w opracowaniu na 4 głosy
6 instruktorów prowadzących warszt
aty w 4 grupach
akompaniament zespołu profesjonalny
ch muzyków

Koszt: 30 zł (dla grup powyżej 10 osób

– 25 zł), więcej informacji i formularze

zgłoszeniowe na www.mlodziluteranie.p

Druga Noc z Lutrem tym razem odbyła się w kościele ewangelickim
w Bielsku-Białej. Uczestniczyło w niej 412 osób, głównie młodzież ze
Śląska Cieszyńskiego. Tematem przewodnim Nocy było jedno z przesłań Reformacji – Tylko Pismo.

l

Koncert finalowy warsztatow muz
ycznych
24.10.2010
, godzina 18.00, Kościół Jezusowy w
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Księgarn

Cieszynie

i „Warto” i przed koncertem

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Warsztaty muzyczne w Cieszynie,
w których wzięło udział 96 uczestników i 6 dyrygentów. Koncertu
ﬁnałowego wysłuchało prawie 400 osób.

Organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji

W listopadzie w Warszawie odbyło się Forum Młodzieży Ewangelickiej, w którym wzięło udział 40 osób, przedstawicieli z każdej diecezji
i 25 paraﬁi. Rozmawiano na temat trudności w pracy młodzieżowej
w paraﬁach. W trakcie Forum postanowiono także powołać organizację młodzieżową – Stowarzyszenie Ewangelickie „Akcja Młodzież”.
Jesienią, jak co roku, odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Tym razem w Chorzowie i z hasłem: „Nowa rola”. Wzięło
w nim udział ponad 500 osób.
W naszym autorskim programie proﬁlaktycznym „Zdrowy styl życia
– bez alkoholu”, który realizujemy od kilkunastu lat w różnych szkołach w Polsce, w roku 2010 wzięło udział ok. 570 osób w wieku 16-19
lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).

slowo etiuda wspólny spiew

Na koniec roku, już po raz ostatni, wystawiliśmy w Gliwicach musical
„Puzzle” dla 80 dzieci.

31 pazdziernika 2010, godzina 20.00
Kosciol ewangelicki w Bielsku-Bialej
[Plac Lutra 12]

organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku-bialej
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dnictwa

Dzięgielów, Czerwionka, Istebna, Wisła-Jawornik, Tarnowskie Góry, Częstochowa, Cieszyn, Bładnice, Wisła-Malinka, Wisła-Czarne, Jastrzębie Zdrój,
Godziszów, Bąków, Wisła, Świętochłowice, Dębowiec, Skoczów, Drogomyśl,
Tychy, Pszczyna, Salmopol – to miejscowości, w których prowadziliśmy jako
Duszpasterstwo Dorosłych spotkania dla małżeństw, kobiet i dla mężczyzn.
Od maja rozpoczął swoją działalność Punkt Poradnictwa w Cieszynie, gdzie
nasi pracownicy prowadzili rozmowy duszpasterskie, podobnie jak na portalu www.duszpasterz.pl.
PORTAL DUSZPASTERZ.PL W LICZBACH
332 zarejestrowanych użytkowników forum Defragmentacja,
w 2010 r. zarejestrowały się 134 osoby;
472 osoby zarejestrowane na portalu, w 2010 r. zarejestrowało się 128 osób
137 617 wejść na forum (od 225 do ponad 1000 wejść dziennie)
32 430 wejść na portal (od 44 do 176 wejść dziennie)
208 dyżurów on-line (4 dyżury w tygodniu)
155 e-maili przysłano na adres pomoc@duszpasterz.pl
9 duszpasterzy on-line
4 moderatorów forum
Nad kontem charytatywnym „Rodzina rodzinie” czuwał, jak w latach poprzednich, komitet opiekuńczy. Od początku roku wspieraliśmy regularnie
kwotą 200 zł miesięcznie pięć rodzin wielodzietnych, znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu, że na przestrzeni roku liczba
darczyńców stale wzrastała, mogliśmy tę kwotę podnieść do 300 zł miesięcznie, a od października rozpoczęliśmy udzielanie wsparcia, w tej samej wysokości, kolejnej, szóstej rodzinie (dziewięcioro dzieci, rodzice bez stałej pracy).
W 2010 roku wspieraliśmy sześć rodzin, łącznie kwotą 1 800 zł miesięcznie.
Rodziny te wychowują w sumie 30 dzieci. W lipcu pokryliśmy koszty pobytu na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie ośmiu osobom (łączny
koszt 1 448 zł). Udzielaliśmy także wsparcia w sytuacjach losowych. W październiku sﬁnansowaliśmy obiady bezrobotnemu małżeństwu, na początku
listopada wsparliśmy kwotą 1 000 zł rodzinę, w której nagle rozchorowała się
matka wychowująca samotnie dwójkę nastolatków. W grudniu udzieliliśmy
przedświątecznej pomocy kilku wielodzietnym rodzinom w łącznej kwocie
4 200 zł.

Kampanie ewangelizacyjne
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY (TE) W DZIĘGIELOWIE
Kilka dni przed rozpoczęciem Tygodnia w Dziegielowie pracowało wolontariacko 28 osób, które pomagały nam w przygotowaniu terenu i miejsc do
realizacji programu. W czasie samego TE pomagało nam już 195 wolontariuszy. Do południa gościliśmy ok. 800 uczestników przez wszystkie dni.
W programie popołudniowym uczestniczyło od 1 800 do 3 500 uczestników,
zaś w koncertach wieczornych z przesłaniem od 1 200 do 2 800 osób. Odbyło się
57 seminariów, 94 warsztatów i zajęć popołudniowych. W 2010 r. rozłożyliśmy
środek ciężkości na dwa punkty programu: spotkanie ewangelizacyjne o 17.00
i program wieczorny o 20.30. Ten ostatni punkt programu oprócz koncertów
w wykonaniu zespołów i artystów, prezentujących różne gatunki muzyki, zawierał także zwiastowanie Słowa Bożego i świadectwa wiary.
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TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W ZELOWIE
Tydzień ten był wspólnym projektem dwóch Kościołów: Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Augsburskiego. Przy przygotowywaniu pomagało nam 36 osób głównie z paraﬁi reformowanej w Zelowie.
Pierwsza niedziela rozpoczęła się tzw. Świętem Kościoła w środku Polski, na które przyjechało ponad 300 osób z 12 paraﬁi. Program przed
południem adresowany był do dzieci z Zelowa, w którym uczestniczyło od 40 do 70 dzieci dziennie. Po południu odbywały się seminaria
i koncerty z przesłaniem.
DNI EWANGELIZACJI W KOSZALINIE

350

Cztery dni, kilkanaście godzin zajęć i uczestnicy z paraﬁi: Poznań, Piła,
Bydgoszcz, Koszalin, Drogomyśl i Dzięgielów. Była to część naszej letniej
kampanii ewangelizacyjnej, prowadzona wspólnie z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską. W programie brało udział około 100 osób dziennie.
2 300

1 100

Dzięgielów
Zelów
Koszalin
Mrągowo
21 500

Uczestnicy Tygodni Ewangelizacyjnych

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W MRĄGOWIE
Tydzień organizowany był wspólnie z Paraﬁą Ewangelicko-Augsburską
w Mrągowie i Diecezją Mazurską naszego Kościoła. Pierwsza niedziela
skupiła ponad 350 osób z Mrągowa i okolicznych Paraﬁi. Na stałe gościliśmy 69 uczestników. Przy realizacji Tygodnia pracowało 45 wolontariuszy. Po porannych wykładach uczestnicy brali udział w grupach dyskusyjnych, a w czasie popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych pod
namiotem zbierało się od 150 do 300 uczestników.

Dla Afryki
W ramach działań projektu Misji Serca i Ewangelii w 2010 roku zorganizowano i zrealizowano: 31 prelekcji o Afryce, głównie w szkołach,
6 warsztatów plastycznych, kilka wystaw fotograﬁi o Afryce, stoisk
z rękodziełem naszych wolontariuszy oraz jeden koncert charytatywny
dla Afryki.
Dwa razy wolontariusze CME wyjechali do Burkina Faso – w lutym
i we wrześniu. W czasie pierwszej wyprawy udało nam się: sﬁnansować
dożywianie i utrzymanie dla uczniów ze szkół w Pobe Mengao (ten cel
był w 2010 r. kontynuowany przez naszych przyjaciół z Czech), pracę dla
20 kobiet z wioski Pobe Mengao – projekt torebki jako wspieranie lokalnej inicjatywy wśród kobiet. Zorganizowaliśmy projekcję ﬁlmu „Jezus”
w języku moore w kilku wioskach, zakupiliśmy ponad 213 Biblii dla
chrześcijan z zaprzyjaźnionych wiosek, prowadziliśmy lekcje edukacyjne
w Gimnazjum (nt. AIDS), prelekcje i lekcje j. angielskiego. We wszystkich
klasach gimnazjum zorganizowaliśmy warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy, a także opłaciliśmy akty urodzenia dla 210 najuboższych dzieci
ze szkół w Pobe Mengao. W czasie drugiej wyprawy nasze działania objęły m.in.: zgromadzenie wszelkich niezbędnych informacji do rozpoczęcia nowego projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja dla
Pokoju”.
W związku z tym uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, rozmowach
z powołaną na miejscu Radą afrykańską, która jest odpowiedzialna za
realizację konkretnych zadań wynikających z projektu w Pobe Mengao.
Udało się wspólnie określić cele, zadania oraz zorganizować potrzebne
dokumenty i pozwolenia, od których zależy teraz realizacja projektu pod
hasłem „Centrum Edukacji”.

Dla Ukrainy
W ramach akcji „Prezent pod choinkę” zebraliśmy 4 572 prezentów
i po raz pierwszy zaproponowaliśmy także przygotowanie wirtualnych
prezentów. Internauci „stworzyli” 200 takich prezentów. Te prawie
8 tysięcy kilogramów paczek na przełomie grudnia i stycznia traﬁło
do ponad 50 miejsc na Ukrainie (paraﬁi, szkół, domów dziecka, szpitali itp.). Najwięcej prezentów (1 064) przygotowano dla dziewczynek
w wieku 6-8 lat. W Polsce w akcję zaangażowało się około 100 miejsc,
a przy jej przebiegu pomagało ponad 60 koordynatorów lokalnych i tyle
samo wolontariuszy.
W czasie roku na Ukrainie prowadziliśmy także seminaria i wykłady, na
których spotykaliśmy się z małżeństwami, młodzieżą, księżmi i paraﬁanami. Jesienią 2010 roku po 3-letnim kontrakcie do Polski wrócili nasi
misjonarze.

Na ulicy
Od stycznia 2010 roku (do 2012) prowadzimy projekt Misjia ULICA
(streetmission). W marcu osoby prowadzące go zamieszkały w BytomiuMiechowicach w paraﬁi ewangelickiej.
W ramach tego projektu została stworzona strona www.streetworking.
cme.org.pl oraz blog internetowy streetworker.blogspot.com. Od czerwca
do grudnia odwiedziło go ok. 3 200 osób.
Od marca prowadzone były systematyczne działania uliczne w Bytomiu
w poprzemysłowej dzielnicy Bobrek. Po etapie etnograﬁcznej obserwacji
nastąpiła faza budowania grupy, a od lipca prowadzone były działania
z grupą docelową, zaś po kilku akcjach w sierpniu z kilkunastu została
chłopców, stworzona stała 10-osobowa grupa. W tym okresie nasz
streetworker spędził w dzielnicy ponad 200 godzin. W okresie letnim
zorganizowaliśmy gry i zabawy dla wszystkich dzieci. Odbyło się także
kilka spotkań poza dzielnicą (wyjścia do kina, na basen, do restauracji,
na kręgle, do ZOO). W okresie świątecznym doszło do spotkań
z podopiecznymi i ich rodzinami. W grudniu z tej zróżnicowanej
wiekowo grupy zdecydowaliśmy się wyłonić dwie: młodszą (11-14 lat)
i starszą (13-16 lat).
W ramach konferencji „Aspekty teoretyczne i działania praktyczne
w pracy socjalnej”, która odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie, przygotowaliśmy także materiały o pracy
ulicznej, które zostaną opublikowane w Roczniku Teologicznym
Chrześcijańskiej Akademi Teologicznej w Warszawie.
Projekt uliczny ﬁnansowany jest przez CME, Światową Federację
Luterańską oraz prywatnych oﬁarodawców.
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Na bieżąco przez cały rok korespondowaliśmy z chrześcijanami w Burkina Faso, spotykaliśmy się z wolontariuszami. W czerwcu gościliśmy po
raz pierwszy w Polsce Bleasa Ouedraogo z Burkina Faso – proboszcza
z paraﬁi w Djibo.
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W hospicjach
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Przez cały rok realizowaliśmy projekt hospicyjny w ramach projektów
partnerskich Grundtviga, które dotyczą szeroko rozumianej edukacji
niezawodowej osób dorosłych i wspierają współpracę na poziomie europejskim
w tym obszarze. W 2010 roku odbyło się siedem spotkań uczestników projektu
o charakterze roboczo-organizacyjnym oraz pięć konferencji na temat
opieki paliatywnej i hospicyjnej. Kilku uczestników tego projektu wzięło
także udział w Podstawowym Kursie Duszpasterskim. Celem tego rodzaju
zaangażowania była m.in.: wymiana doświadczeń na temat towarzyszenia
w umieraniu i żałobie, przekazanie know-how w zakresie kształcenia
wolontariuszy i koordynatorów pracy hospicyjnej oraz wypracowanie systemu
szkolenia i dokształcania ich łącznie z opracowaniem systemu wsparcia.
Projekt zakończy się w lipcu 2011 roku.

Kształcenie
W roku 2010 naukę w Szkole Biblijnej (system zaoczny) rozpoczęło 23 studentów pierwszego
roku i 5 studentów drugiego roku. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu i prowadzone były
przez: ks. Bartosza Cieślara, ks. Adama Podżorskiego, ks. Mirosława Czyża i ks. Grzegorza Giemzę
oraz przez Macieja Oczkowskiego – kierownika Szkoły Biblijnej. Przedmioty obejmowały: Księgi
Samuelowe, Listy do Rzymian, Hebrajczyków, Efezjan, Kolosan, Tymoteusza, Tytusa, Galacjan,
Listy Jana, Wielkich i Małych Proroków, Psalmy, Księgę Objawienia, Listy Piotra, Księgi Ezdrasza i
Nehemiasza oraz religię Izraela.
Od kilku lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Księży i Katechetów prowadzimy Kursy
Duszpasterskie (podstawowy i zaawansowany), które są wzorowane na niemieckim (KSA)
i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej
i poradniczej. Kursy te skierowane są do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy
paraﬁi oraz innych jednostek organizacyjnych kościołów chrześcijańskich. Uczestnicy
uzyskują kwaliﬁkacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.
Kursy te prowadzone są przez ks. Helmuta Weissa z Dusseldorfu – niemieckiego teologa, nauczyciela
superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP) i prezesa Międzykulturowego
Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC) oraz ks. Grzegorza Giemzę – superwizora
Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.
Od stycznia do listopada prowadzony był w Dzięgielowie Podstawowy Kurs Duszpasterski
w dwóch grupach. W lutym 2010 r. zakończyła się druga edycja tego Kursu. Realizowany
program obejmował 144 godziny grupowych spotkań sesyjnych oraz do 6 indywidualnych
spotkań superwizyjnych. Ukończyło go siedem osób (dwie osoby duchowne i pięciu
pracowników świeckich Kościoła). W październiku natomiast rozpoczął się kurs zaawansowany.
W kursach w 2010 roku brało udział 16 osób świeckich i 6 duchownych z całej Polski: Cieszyna,
Jaworza, Mrągowa, Ustronia, Wałbrzycha, Gliwic, Katowic, Bielska, Bażanowic, Skoczowa
i Dębowca.
W ramach Korespondencyjnego
Kursu Biblijnego wymieniliśmy
prawie 300 listów z jego uczestnikami w formie listownej i internetowej.

Wydawnictwo WARTO
DLA SŁUCHACZY

W roku 2010 wyemitowaliśmy 365 godzinnych bloków programowych w Radiu
CCM (w tym przez internet). Słuchało nas codziennie ok. 5-7 tysięcy słuchaczy.
Nasze audycje były emitowane również na portalu Opoka.fm, w internetowym
radiu Cel i w Radiu Chrześcijanin oraz w sieci Trans World Radio. Nagraliśmy
cztery powieści: Williama Paula Younga „Chata”, Aleksandry Błahut-Kowalczyk
„Przy źródle”, Janiny Kiszy-Bruell „Bóg cię woła” i Marcina Lutra „Drogowskazy chrześcijanina” (pierwszą część). W czasie przeprowadzonych w listopadzie
i grudniu konkursach telefonicznych rozmawialiśmy ze słuchaczami w wieku
5-77 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 wynika, że wzrasta liczba słuchających
nas także przez internet.
DLA CZYTELNIKÓW, INTERNAUTÓW, PARAFII…
W 2010 roku wydaliśmy pierwsze słuchowisko dla dzieci „Kolorowy śmietnik”
we współpracy z aktorami Teatru Dobrego Serca z Warszawy oraz płyty: „Wniebowzięci” ze składanką nowych piosenek w wykonaniu polskich muzyków
chrześcijańskich i „Nim świt obudzi noc” Korneli Zelcer-Maleszewskiej.
W czasie konferencji dla kobiet oraz Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wydaliśmy kilkadziesiąt płyt audio z wykładami, seminariami i ewangelizacjami.
Rok 2010 był też ostatnim, piątym rokiem wydawania kwartalnika „Blisko”, zaś
czasopismo „Warto” i biuletyn informacyjno-modlitewny „Rozmowa pisana”
CME ukazały się cztery razy. Ostatnią pozycją wydaną w roku 2010 był Terminarz 2011 z tekstami biblijnymi na każdy dzień.

Dla wszystkich imprez CME przygotowaliśmy plakaty, ulotki, informatory,
programy, prezentacje multimedialne i na bieżąco obsługiwaliśmy naszą stronę
internetową www.cme.org.pl, którą odwiedziło ponad 46 000 osób.
W zakresie wydawniczym współpracowaliśmy z kilkoma paraﬁami ewangelickimi, dla których wykonaliśmy strony internetowe, zaprojektowaliśmy plakaty,
ulotki i tablice prezentacyjne. Ciekawą inicjatywą był wspólny projekt wydania
audiobooka o Matce Ewie przez paraﬁę w Bytomiu.
Nasza księgarnia „Warto”, zarówno stacjonarna w Cieszynie, jak i internetowa na www.warto.com.pl w sprzedaży miała około 2 500 tytułów
w kilkunastu kategoriach.

PROJEKT FILMOWY
Od września do listopada w kilku miejscowościach w Polsce – w paraﬁach, szkołach
i domach kultury – odbyły się pokazy ﬁlmu
„Luter”, którego jesteśmy jedynym dystrybutorem w Polsce. Dystrybucja ta współﬁnansowana jest przez Kościół Ewangelicko-Augsburski, VELKD oraz Martin Luter Bund.
Rok 2010 był czwartym rokiem realizowania
tego projektu w naszym kraju. W czerwcu 2011
roku zostanie on podsumowany i zamknięty.

Wolontariusze CME
Na koniec roku mieliśmy 330 wolontariuszy:
. długoterminowych z podpisanym porozumieniem wolontariackim w wieku 16-69 lat,
. obcokrajowców,
. akcyjnych, czyli tych, którzy pomagali nam w konkretnych
akcjach i imprezach z porozumieniem ustnym.

KONFERENCJA DLA MĘŻCZYZN

Wolontariusze rekrutują się przez cały rok. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania wolontariackiego od wczesnej młodości. Chcemy, by już nastolatkowie mogli odkrywać swój
potencjał, przyswajać proces kształtowania i podejmowania
decyzji, a także podejmować zobowiązania w odniesieniu do
chrześcijańskich wartości i iść w kierunku zaangażowania.

23 października 2010

od 10.00 do 15.00
Skoczów, parafia ewangelicka, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74
Wykłady:
Relacje w domu – Marek Cieślar /dziennikarz, ewangelista/
Relacje w pracy – Korneliusz Glajcar /logistyk, kurator/
Relacje w kościele – Maciej Oczkowski /historyk, wykładowca Szkoły Biblijnej/
Bilety /30 zł/ do nabycia:
Księgarnia Warto” w Cieszynie, ul. Wyższa Brama 29, tel. 33 852 36 44
„
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie, tel. 33 853 34 91
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8, tel. 33 852 97 81

Wolontariuszy z podpisanymi umowami: długoterminowych,
duchownych i ewangelistów, prezentujemy na naszej stronie
internetowej.

Więcej informacji: www.cme.org.pl, Roman Fenger, tel. 691 544 474
Organizator:
Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Public Relations
W tej dziedzinie stawialiśmy głównie na relacje z mediami
– spotkania z dziennikarzami, stałą korespondencję, rzetelne informacje o naszych działaniach. W sposób zaplanowany informowaliśmy też ważne dla nas grupy w otoczeniu –
w Kościele i poza nim, o tym, co robimy, komunikowaliśmy
o sprawach dla nas ważnych, np. koncepcji pracy, ale i trudnych, chociażby o naszej sytuacji ﬁnansowej. Partnerów, organizacje, paraﬁe, uczestników naszych imprez, oﬁarodawców
i inne osoby oraz instytucje zachęcaliśmy do podejmowania
konkretnych projektów wypracowanych przez nas i działań w
swoich środowiskach.
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Finanse
Przychody
Dotacja kościoła na CME
Dotacja kościoła na działalność młodzieżową
Dotacje krajowe
Dotacje zagraniczne
Darowizny i oﬁary
Przychód z tytułu 1%
Przychód ze sprzedaży towarów i usług
Wpłaty uczestników z imprez, obozów CME
Obrót wewnętrzny 1
Pozostałe przychody 2

2 443 237,09
250 000,00
50 000,00
6 170,00
404 676,14
560 385,33
78 938,32
822 564,18
131 790,70
56 181,50
82 530,92

Rozchody
Koszty zrealizowanych zadań statutowych
Wynagrodzenia pracowników świeckich 3
Koszty utrzymania duchownych 4
Koszty prac zleconych
Podróże służbowe
Koszty sprzedaży towarów
Media (gaz, prąd, woda)
Amortyzacja
Składka kościelna
Pozostałe koszty 5

2 447 190,77
1 022 880,00
798 219,51
72 352,46
140 537,91
49 906,66
216 220,15
59 570,03
17 601,04
22 389,43
47 513,58

2,30%3,38%
5,39%

10,23%

2,05%
0,25%

16,56%

Dotacja kościoła na CME
Dotacja kościoła na
działalność młodzieżow ą
Dotacje krajow e
Dotacje zagraniczne
Darow izny i ofiary
Przychód z tytułu 1%
Przychód ze sprzedaży
tow arów i usług
Wpłaty uczestników z imprez,
obozów CME
Obrót w ew nętrzny

33,67%

Pozostałe przychody

22,94%
3,23%

Przychody

Koszty zrealizow anych zadań
statutow ych

0,72% 0,91%1,94%
2,43%

Wynagrodzenia pracow ników
św ieckich

8,84%

Koszty utrzymania duchow nych

2,04%

Pozostałe przychody to m.in.: naliczone odsetki z kont oszczędnościowych, dodatnie różnice inwentaryzacyjne, sprzedaż środka trwałego
i dodatni wynik ﬁnansowy z roku 2009
z działalności pożytku publicznego.
2

W 2010 roku zatrudnionych było 31
osób na umowę o pracę, w tym: 2 osoby
na urlopie wychowawczym i 1 osoba na
½ etatu.
3

Koszty prac zleconych

5,74%

41,80%

2,96%

Podróże służbow e
Koszty sprzedaży tow arów
Media (gaz, prąd, w oda)
Amortyzacja

32,62%

Składka kościelna
Pozostałe koszty

Rozchody

W ramach osobowości prawnej CME
prowadzona jest działalność: kultu religijnego, pożytku publicznego i gospodarcza.
Działalność pożytku publicznego wydzielona jest księgowo i organizacyjnie. Obrót wewnętrzny dotyczy wewnętrznych
rozliczeń między tymi działalnościami.
1

W CME w 2010 roku służyło 3 duchownych: Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-Ewangelizacyjny, diakon i do października ksiądz-misjonarz.
4

Pozostałe koszty obejmują odsetki od
nieterminowych zapłat, ujemne różnice
inwentaryzacyjne, przekazanie dochodu
za użytkowanie obiektu w Sorkwitach.
5

Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. 33 852 97 81, faks 33 852 90 40
cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl

