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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2007 

Stosownie do art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

1) Nazwa organizacji: 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Goleszów 

KRS: 0000225011, NIP 548-24-35-666, Regon: 070914808 

tel.: 033 852 97 81, faks 033 852 90 40 

e-mail: cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl. 

Od dnia 28 grudnia 2004 r. Centrum Misji i Ewangelizacji posiada status organizacji pożytku publicznego.  

Organ sprawujący nadzór: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  

Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-

Ewangelizacyjny, reprezentuje jednoosobowo Centrum na zewnątrz  

Organ nadzoru: Rada Centrum i Ewangelizacji  

Skład organu:  

1. ks. bp Paweł Anweiler  

2. ks. bp Tadeusz Szurman  

3. Jan Macura  

4. ks. Jerzy Samiec  

5. Maciej Oczkowski  

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej:  

Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, motywowanie, 

szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i 

rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie 

chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, 

młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność charytatywną (diakonijną), działalność 

edukacyjno-wychowawczą, działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, działalność w 

zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie 

i organizowanie wolontariatu, działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Cele statutowe realizowane są poprzez: 

1) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

2) stołówki, 

3) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, 
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4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

5) pomoc społeczną pozostałą, z zakwaterowaniem, 

6) pomoc społeczną pozostałą, bez zakwaterowania, 

7) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 

8) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych, 

9) działalność zespołów teatralnych muzycznych, 

10) działalność filharmonii, orkiestr i chórów, 

11) działalność galerii i salonów wystawienniczych, 

12) działalność domów i ośrodków kultury, 

13) artystyczną i literacką działalność twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,  

14) działalność bibliotek innych niż publiczne, 

15) działalność archiwów, 

16) ochronę zabytków. 

Programy i działania realizowane w 2007 roku: 
Wolontariat - Zgodnie z hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji „Ludzie to Boża metoda", wszystkie programy i 

projekty CME opierały się na zaangażowaniu wolontariuszy. W roku 2007 współpracowało  

z nami w sumie 900 wolontariuszy. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z CME 

podpisało 45 osób, w tym 3 osoby z zagranicy (Ukraina, Niemcy, Czechy). Nasi wolontariusze mieszkają m.in. 

w: Dębowcu, Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Tychach, Mikołowie, Łowiczu, Mrągowie. 

Współpracującym z nami wolontariuszom powierzone zostały następujące zadania: 

– ubieganie się o prawa autorskie do utworów muzycznych, 

– koordynacja warsztatów profilaktycznych, 

– udział w szkoleniach klauningu oraz w występach klaunów, 

– pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, 

– prowadzenie rekolekcji pasyjnych, 

– logistyka zespołu CME, 

– tworzenie ikon internetowych i projektowanie graficzne, 

– pełnienie funkcji grupowych i doradców podczas Tygodni Ewangelizacyjnych, 

– koordynacja letniej sesji Kursu Liderów Młodzieżowych, 

– przygotowanie programu i prowadzenie letnich obozów młodzieżowych, 

– przygotowanie i prowadzenie obozu dla dzieci „Daj dzieciom nadzieję”, 

– przygotowanie materiałów do rekolekcji pasyjnych, 

– prowadzenie akcji profilaktycznych, 

– pomoc w organizacji imprez młodzieżowych, 

– udział w szkoleniu z zakresu realizacji dźwięku w studiu radiowym "Po prostu" i podczas pracy estradowej, 

– nagłaśnianie imprez, 

– rejestracja i obróbka nagrań audio zrealizowanych w studiu radiowym "Po prostu" i podczas imprez 

wyjazdowych, 

– realizacja autorskiego reportażu, 
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– prowadzenie Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań w Łowiczu, 

– pomoc przy organizacji Tygodni Ewangelizacyjnych (Dzięgielów, Mrągowo), 

– pomoc w realizacji projektów misyjnych i ewangelizacyjnych. 

 

Dzień 5 grudnia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Wolontariatu. Z tej okazji Centrum Misji  

i Ewangelizacji zorganizowało w piątek, 7 grudnia 2007 r. Dzień Wolontariusza CME. Do kościoła Eben-Ezer  

w Dzięgielowie przybyło 25 osób, aby wspólnie z pracownikami Centrum dzielić się wrażeniami  

i doświadczeniami z wykonywanej pracy. 

  

CME ze swojej strony zapewniało wolontariuszom wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów – część funduszy na 

ten cel pochodziło z 1%.  

 

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym

Międzypokoleniowe Miejsca Spotkań  
To  projekt CME skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowany w różnych miejscach Polski, oparty na 

zaangażowaniu lokalnych grup. W MMS-ach chcemy budować i kształtować życiowe umiejętności, charakter, 

edukacyjne ambicje, wspierać moralne i etyczne postawy oparte na autorytecie chrześcijańskich wartości. 

Chcemy też uczyć tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów.  

Klub „Środek” Dzięgielów:  

Imprezy tematyczne zorganizowane w klubie: 

- Warsztaty rytmiczne prowadzone przez Joannę Leś, których celem było doskonalenie umiejętności 

muzycznych. 

- Warsztaty z podstaw języka migowego, które poprowadziła Ela Tomszak. 

- Zajęcia z arteterapii prowadzone przez Agnieszkę Wesner.  

- Od 16 do 24 lutego 2007 odbyło się zimowisko pod hasłem „Dzięgielowiada 3000”, dofinansowane przez 

Fundację Wspomagania Wsi. Na zajęcia przychodziło od 10 do 16 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.  

- Warsztaty – zabawy rozluźniające w oparciu o technikę terapii Weroniki Sherborne, prowadzone przez Pawła 

Kostuj. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z przestrzenią własnego ciała, nauka współdziałania, zmniejszenie 

swojej nieśmiałości oraz zwiększenie zaufania dla grupy.  

- Zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez wolontariusza Matthiasa Ziener z Niemiec, ratownika 

medycznego. 

- Zajęcia sportowe, wśród których odbyły się: wycieczka do schroniska na górze „Tuł” z wolontariuszem 

Sebastianem Bujokiem oraz wyjazd na basen miejski w Cieszynie. Ponadto od września nieodpłatnie 

korzystamy raz w tygodniu z sali gimnastycznej w tutejszej szkole podstawowej. 

- Wyjazd na Uniwersytet Śląski w Cieszynie, gdzie podopieczni mieli możliwość zwiedzania galerii oraz pracowni 

rysunku, rzeźby i grafiki. Przewodnikiem była Ania Oczko. Warsztaty zostały zakończone wykonaniem monotypii 

w jednej z pracowni.  

- Dzień Dziecka przeprowadzony w Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Spotkanie miało charakter integrujący 

młodych podopiecznych klubu z mieszkańcami domu opieki. Dzieci wraz z grupą klaunów przygotowały szereg 
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atrakcji dla osób starszych zgodnie z ideą, że wszyscy jesteśmy dziećmi. Był czas na wspólną zabawę, 

współdziałanie oraz posiłek. 

- Warsztaty MMS w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego. W dniach 3-7 lipca w Klubie „Środek” odbywały się 

warsztaty dla uczestników TE, do wspólnych zajęć zostały zaproszone dzieci, młodzież, dorośli – całe rodziny. 

Wszyscy, którzy chcieli się przekonać jak wiele można robić RAZEM. Przeprowadzono warsztaty p.t.: „Budujemy 

wspólny dom”, „Pokolenia w Internecie”, „W co się bawić?”, „Twoje 5 minut”, „Opowiem wam bajkę”.  

- Cotygodniowe podwieczorki filmowe połączone z projekcją filmu oraz dyskusją celem uaktywnienia 

wyobraźni filmowej i telewizyjnej dzieci i młodzieży ,aby mogli stać się świadomymi odbiorcami 

sztuki filmowej, potrafiącymi wybierać spośród całego wachlarza ofert telewizji te najbardziej 

wartościowe produkcje.  
Ramowy plan zajęć: 

Poniedziałek – artystycznie, czyli zajęcia twórcze 

Wtorek – zażywamy ruchu na sali gimnastycznej 

Środa – przez twórczą zabawę do lepszego życia 

Czwartek – podwieczorek filmowy 

Piątek i sobota – zajęcia warsztatowe 

Kadra: 

Opiekunami klubu są:  

Magdalena Wesner, pracownik CME, studentka terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz  

Sabina Szłapa, stażysta, absolwentka pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. 

Ponadto działalność klubu wspomagali wolontariusze CME, studenci Centrum Kształcenia Wolontariuszy – 

Szkoły Biblijnej: 

Sebastian Bujok – wolontariusz CME, student edukacji filozoficzno-społecznej Uniwersytetu Śląskiego w 

Cieszynie; 

Eugenia Doniecka (Ukraina) – studentka CKW – Szkoły Biblijnej; 

Magda Feist – wolontariusz CME, studentka edukacji filozoficzno-społecznej Uniwersytetu Śląskiego  

w Cieszynie; 

Krzysztof Howikowicz – wolontariusz CME, student edukacji filozoficzno-społecznej Uniwersytetu Śląskiego w 

Cieszynie; 

Paweł Kostuj – student edukacji artystycznej w zakresie sztuk muzycznych Uniwersytetu Śląskiego  

w Cieszynie o specjalności: komputer w muzyce; 

Joanna Leś – studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk muzycznych Uniwersytetu Śląskiego  

w Cieszynie o specjalności: komputer w muzyce; 

Ania Oczko – studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu Śląskiego  

w Cieszynie; 

Ania Seemann – studentka animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; 

Sylwia Stankiewicz – studentka Szkoły Biblijnej; 

Ela Tomszak – studentka animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Akademii 

Muzycznej w Katowicach; 
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Agnieszka Wesner – wolontariusz CME, studentka resocjalizacji Akademii J. Długosza w Częstochowie  

i pracownik Świetlicy socjoterapeutycznej w Częstochowie „Skrawek nieba”; 

Matthias Ziener (Niemcy) – wolontariusz CME, ratownik medyczny; 

 
Łowicz: 
Odbiorcy działań  MMS w Łowiczu są głównie dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, w tym wykluczona społecznie 

lub zagrożona wykluczeniem (w sumie ok. 100 dzieci) oraz dorośli (odbiorcy akcji tematycznych) 

System organizacyjny:  
Dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) 15.00-19.00 zajęcia dla dzieci (DKF, zajęcia plastyczne, inne), w 

pozostałe dni w zależności od oferty kulturalnej w mieście (kino, wystawa). 

Okazjonalnie warsztaty twórczości dla kobiet.

Formy działań: 

Regularne zajęcia dla dzieci (w budynku MMS)Tygodnie Dobrej Nowiny Spektakle dla dzieci Projekt „Granie 

kontra rozrabianie” (w ramach MMS prowadzone są zajęcia w środowisku dzieci, na ulicy) Warsztaty twórczości 

dla kobiet Spotkanie autorskie Obóz „Filip” Akcja „Prezent pod choinkę” Projekcja filmu„Luter”  

Metody: 

Warsztaty, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, drama  

Kadra: 

Monika Cieślar – kierownik MMS w Łowiczu, mgr teologii ewangelickiej ze specjalnością pedagogika religii i 

etyka, pedagog ulicy  

Robert Cieślar – wolontariusz, student teologii ewangelickiej, pedagog ulicy 

 

Wałbrzych 

Ośrodek został uruchomiony pod koniec roku 2006. Zajęcia regularne: parafialne spotkania młodzieży 

(uczestniczą w nich także osoby spoza parafii), między parafialne spotkania młodzieży, spotkania koła 

pań(uczestniczą w nich także osoby spoza parafii). W 2007 odbyło się jedno spotkanie dla dzieci. 

Jednorazowe akcje i projekty w szkołach, a także spotkania otwarte w klubie. 

Odbiorcy działań: 

Parafianie i sympatyzujący 

Młodzież z terenu Wałbrzycha i okolic 

Formy działań: 

Warsztaty dla młodzieży: dobrej zabawy, muzyki gospel, dotyczące wolontariatu, nt. jak być liderem grupy 

młodzieżowej, szkolenie z pierwszej pomocy. 

Projekty realizowane w szkołach: program profilaktyczny„Nowy styl życia – bez używek”, zajęcia  

edukacyjne nt. Biblii – Bibliobus. 

Inne: organizacja wyjazdu młodzieży na Olimpiadę do Tomaszowa oraz na obóz letni do Niemiec, spotkania 

ewangelizacyjne dla młodzieży Jesus House (4 wieczory), spotkania otwarte (wieczór aktorski  

z Janiną Gazdą oraz spotkanie z Mariolą i Romanem Fengerami nt. „Jak zatrzymać dziecko w Kościele?”). 

Kadra 

Iwona Holeksa 
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Poradnictwo rodzinne  
Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu  

i odbudowywaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji społecznych. 

W roku 2007 wspierano regularnymi wpłatami cztery rodziny, w tym dwie z Mazur i jedną z Suwalszczyzny. W 

lipcu z funduszy zgromadzonych na koncie pokryte zostały koszty pobytu kilkunastu osób na Tygodniu 

Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie oraz udzielono jednorazowego wsparcia kilku rodzinom, przechodzącym 

przez problemy losowe.  

Darczyńcy 

Ponad trzydzieści rodzin wpłacających miesięcznie od 20 do 150 zł. 

 

Profilaktyka  
Program profilaktyczny„Nowy styl życia – bez alkoholu” - to projekt realizowany w oparciu o program autorski, w 

tworzeniu którego uczestniczyli młodzi ludzie, a prowadzony przez pedagogów i studentów pedagogiki będących 

pracownikami lub wolontariuszami Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (CME). Jego głównym celem 

jest promowanie postaw abstynenckich i zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży oraz promowanie 

zdrowego trybu życia poprzez wskazanie alternatywy zarówno dla rozwiązywania swoich problemów, jak i 

spędzania wolnego czasu.  

Odbiorcy projektu to młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Formy realizacji: 

Realizacja projektu odbywa się w następujących etapach: 

1. Wybór szkół objętych programem i ustalenie terminu przeprowadzenia zajęć. 

2. Spotkanie z pedagogami szkolnymi w placówkach objętych projektem. 

3. Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu. 

4. Ewaluacja programu.  

Jeden warsztat trwa 45 minut i obejmuje pracę w siedmiu grupach, w każdej jest od 10-15 osób, oraz 

podsumowanie przeprowadzone przez głównego prowadzącego. 

Terminy: 

2-5 październik 2007 – Wałbrzych (akcja organizowana przez Parafię E-A) 

22-25 październik 2007 – Jastrzębie Zdrój 

Uczestnicy: 

W Jastrzębiu Zdroju – 1200 uczniów 

W Wałbrzychu – 1300 uczniów 

Zasięg projektu: 

W dniach 2-5 października 2007 akcja profilaktyczna została przeprowadzona w Wałbrzychu. 

Programem objęte zostały trzy szkoły oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – razem przeprowadzono 18 

godzin lekcyjnych zajęć, w których udział wzięły 42 klasy. 

W dniach 22-25 października 2007 roku projekt był realizowany na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. 

Bezpośrednią grupą beneficjentów była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalne z następujących szkół: Zespół 

Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45;  
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Zespół Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20;  

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, ul. Poznańska 1a;  

Zespół Szkół nr 3, ul. Wrocławska 6;  

Gimnazjum nr 8, ul. Katowicka 35;  

Zespół Szkół Specjalnych, ul. 11 listopada 4. 

Efekty: 

Zadaniem projektu jest wsparcie szkół w realizacji szkolnych programów profilaktyki alkoholowej poprzez 

dostarczenie nauczycielom i wychowawcom wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii w pracy profilaktycznej z 

młodzieżą oraz: 

• naświetlenie najczęstszych powodów, dla których młodzież sięga po alkohol (są to m.in.: problemy  

w szkole i problemy osobiste, presja rówieśników, stres, samotność, nuda, poczucie braku sensu życia, chęć 

dobrej zabawy i odreagowania); 

• uwrażliwienie na krótkotrwałe i pozornie tylko pozytywne działanie alkoholu przy ogromnych szkodach, jakie 

przynieść może jego spożywanie i nadużywanie; 

• pokazanie (na przykładzie prawdziwych historii), że droga do uzależnienia rozpoczyna się często bardzo 

niewinnie; 

• zachęcenie młodzieży do szukania innych możliwości rozwiązywania swoich problemów; 

• przekonanie młodzieży (poprzez osobiste świadectwo osób realizujących program), że możliwe jest życie bez 

używek. 

Współpraca: 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu Zdroju– pomoc w realizacji projektu(kontakt ze szkołami,  

ustalenie terminów zajęć), noclegi. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu– główny koordynator i realizator projektu, CME było  

podwykonawcą projektu i realizowało jedynie program warsztatowy w szkołach. 

 

Kuchnia CME  
W 2007 roku w ramach akcji „Obiady na kółkach” dowożono obiady do 3 szkół podstawowych (Puńców, 

Kisielów, Równia), w sumie 3494 obiadów. Z usług kuchni korzystały także 3 osoby z zewnątrz (196 obiadów), a 

w ostatnim kwartale roku przygotowywano także posiłki regeneracyjne dla pracowników jednej Ponadto firm 

(243 obiady). Ponadto kuchnia zapewniła posiłki pracownikom CME, studentom Szkoły Biblijnej oraz 

uczestnikom zjazdów, konferencji, obozów, szkoleń i spotkań organizowanych w Centrum.  

 
Działalność charytatywna  

Konto „Rodzina Rodzinie” – To akcja finansowego wspierania rodzin znajdujących się w kryzysowej sytuacji. 

W roku 2007 wspierano regularnymi wpłatami cztery rodziny, w tym dwie z Mazur i jedną z Suwalszczyzny.  

W lipcu z funduszy zgromadzonych na koncie pokryte zostały koszty pobytu kilkunastu osób na Tygodniu 

Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie oraz udzielono jednorazowego wsparcia kilku rodzinom, przechodzącym 

przez problemy losowe.  

Darczyńcy w roku 2007 to ponad trzydzieści rodzin wpłacających miesięcznie od 20 do 150 zł 
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„Prezent pod choinkę” 
Akcja charytatywna organizowana przez CME od 2000 roku, skierowana do dzieci, a połączona 

ze wsparciem dla wspólnot lokalnych oraz zabezpieczeniem bytu osób ubogich na Ukrainie.  

Etapy realizacji i metody:  

Akcja propagowana jest poprzez ulotki informacyjne, plakaty, filmy wideo oraz reportaże radiowe. Koordynatorzy 

wykorzystując dostępne narzędzia przeprowadzali indywidualne rozmowy, organizowali spotkania informacyjne 

w parafiach, koncerty i prelekcje w szkołach. 

Akcją kierowało 9 koordynatorów. Ich zadaniem było: zachęcanie jak największej liczby osób i instytucji do 

włączenia się do akcji; rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; zebranie gotowych paczek  

z koordynowanego regionu; współpraca z koordynatorem krajowym. Wszyscy koordynatorzy swoje zadania 

wykonywali woluntarystycznie. W sumie około 70 osób zaangażowało się w przygotowanie prezentów do wysyłki 

na Ukrainę. 

W roku 2007 do akcji włączyły się: 

ParafieEwangelicko-Augsburskie–63 

ParafieEwangelicko-Reformowane–2 

Szkoły Podstawowe – 14 

Gimnazja – 16 

Szkoły ponadgimnazjalne – 20 

Ogółem do akcji włączyło się 97 miast w całej Polsce. Na Ukrainie paczki trafiłydo38miejscowości.  

Efekty 

Zebrano 3836 paczek. W stosunku do roku ubiegłego paczek było o 2,8% procenta więcej. W tegoroczną akcję 

zaangażowały się nowe osoby i instytucje, głównie szkoły, które wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnych 

edycjach. W procesie przygotowania paczek do odprawy celnej i transportu uczestniczyły także nowe grupy 

młodzieżowe z Gumien i Dzięgielowa, a także Żeński Diakonat Eben-Ezer z Dzięgielowa. 

Współpraca 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – współorganizator 

Fundacja Chevra – współorganizator 

Kościół Luterański na Ukrainie – współorganizator 

Telewizja Polska 3 Katowice – patronat medialny 

Dziennik Zachodni – patronat medialny 

Polskie Radio Katowice – patronat medialny 

 

Działalność kulturalna 

Zespół Muzyczny CME – ma na  celu prowadzenie śpiewu w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych, akcji 

misyjnych; prowadzenie koncertów uwielbienia.  

Skład zespołu:  

Chór – 19 osób  

Dyrygent/opiekun artystyczny  

Muzycy – 5 osób 

Akustycy, obsługa techniczna, multimedialna i światła – 6 osób 
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Spotkania przygotowawcze odbywają się dwa razy w miesiącu  

Występy w roku 2007: 

Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Mrągowie – prowadzenie codziennie śpiewu podczas ewangelizacji; 

1-2 koncerty podczas każdego tygodnia OZME – koncert uwielbiający, oprawa muzyczna nabożeństwa (ok. 

1000 osób)Rodzinne Spotkanie Świąteczne w teatrze (ok. 600 osób)Gościnne występy w różnych miastach  

 

Zespoły artystyczne:   
Klauny  

Grupa artystyczna klaunów ma na celu w barwny i nietypowy sposób wskazywać na Chrystusa i Jego kluczową 

rolę w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, ile ma lat. 

Kształcenie pozytywnych postaw u dzieci, takich jak dobroć, koleżeństwo, itp. poprzez scenki i zabawy z dziećmi  

Grupa liczy 17 członków – to osoby, które w 2007 roku przynajmniej raz brały udział w występach: Pysia, Tabi, 

Franki, Buba, Guziczek, Serduszka, Pluszak, Biedronka, Łasuch, Miodzia, Stopka, Marchewa, Groszek, Buła, 

Kropka, Świetlik, Fejsik. Z czego 10 osób jest wolontariuszami, a jedna osoba jest pracownikiem CME. 

 

W roku 2007 odbyły się 2 szkolenia dla klaunów: w Zelowie oraz w Dzięgielowie. 

Oprócz tego przed każdym występem odbyła się krótka próba. 

Występy: 

05.01. piątek – Mysłowice, Tarnowskie Góry, Areszty śledcze  

Spotkania z więźniami ( ponad 100 osób) 

06.01. sobota – Olesno, Kościół Ewangelicko-Augsburski  

Nabożeństwo rodzinne, ok. 40 (rodzice z dziećmi), spotkanie noworoczne 

21.03. środa – Jaworzynka, Szkoła podstawowa  

Dzień wagarowicza, ok. 280 dzieci 

22.04. niedziela – Orzesze, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Szkółka niedzielna, ok. 20  

25.05. piątek – Drogomyśl, Przedszkole  

Dzień Dziecka, ok. 30 

30.05. środa – Marklowice, Przedszkole  

Występ z okazji Dnia Dziecka, 52 dzieci 

31.05. czwartek – Węgrów  

Przedszkole, Występ z okazji Dnia Dziecka, ok. 50  

Ewangelicki Dom Opieki „Sarepta”, Występ z okazji Dnia Dziecka, ok. 15  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Występ przy okazji Dnia  

Godności Osoby Niepełnosprawnej, ok. 100 

31.05. czwartek – Kisielany, Dom Dziecka „Na Zielonym Wzgórzu”  

01.06. piątek – Piaseczno, Przedszkole  

Dzień Dziecka, 42 dzieci 

01.06. piątek – Konstancin, Dom Opieki „Tabita”  

Odwiedziny podopiecznych, 10-30 starszych osób 
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01.06. piątek – Dzięgielów, Ewangelicki Dom Opieki dla Dorosłych „Emaus”  

Dzieci z Klubu „Środek” odwiedzają dom opieki z okazji Dnia Dziecka, ok. 30 

02.06. sobota – Wisła Centrum, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Piknik parafialnyzokazjiDniaDziecka,ok.30dzieci 

16.06. sobota – Cieszyn, Cafe Muzeum  

Podsumowanie międzynarodowego konkursu „Moje Miasto”, ok. 80 osób 

17.06. niedziela – Ustroń Lipowiec, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Piknik rodzinny na zakończenie roku szkolnego, ok. 30 widzów  

23.06. sobota – Wrocław  

Dni Wrocławia, ok. 50 dzieci 

23.06. sobota – Istebna  

Śpiewamy dla Niego, ok. 100 

24.06. niedziela – Wisła Jawornik, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

I Rodzinny Piknik Parafialny,ok.150osób 

30.06. – 08.07., Dzięgielów  

Tydzień Ewangelizacyjny, ok. 400 dzieci 

13.07. piątek – Wisła Czarne, Szkoła podstawowa  

Szczególny Obóz Młodych Odkrywców dla dzieci w wieku 8-15 lat 

14.07. sobota – Wisła Jawornik, Hotel Stok  

Festyn zorganizowany przez Fundację Rozwoju Sportów Zimowych, ok. 100 osób 

22.07. – 29.07., Zelów, Tydzień Ewangelizacyjny  

Warsztaty, wyjście na ulicę, prezentacja nabytych umiejętności, ok. 200 osób 

29.07. – 04.08., Byczyna i Wołczyn  

Obóz misyjny „Filip”, ok. 200 

01.08. środa – Smilovice (CR), Karmel  

English Camp, ok. 50 osób 

10.08. piątek – Skoczów, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Tydzień Dobrej Nowiny, ok. 70 osób 

10.08. piątek – Dzięgielów, Szkoła podstawowa  

Szkolenie dla pomocników i pracowników wśród dzieci, ok. 30 osób 

26.08. niedziela – Drogomyśl  

Piknik Rodzinny, ok. 200 osób 

02.09. niedziela – Dzięgielów, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Święto zborowe, ok. 50 dzieci 

08.09. sobota – Cieszyn, Osiedle „Podgórze”  

IX edycja imprezy plenerowej „Bawimy się na Podgórzu”, ok. 100 widzów 

08.09. sobota – Zabrze, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży  

Festyn dla dzieci, ok. 80 

09.09. niedziela – Bładnice, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Święto parafialne,ok.30 
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09.09. niedziela – Katowice, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Piknik charytatywny, ok. 250 widzów 

15.09. sobota – Karpacz, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Uroczystości 10-lecia partnerstwa diecezji wrocławskiej z Kościołem Berlina  

Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, ok. 400 ludzi  

15.09. sobota – Kalisz, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Spotkanie ewangelizacyjne, 5 dzieci 

29.09. sobota – Piotrków Trybunalski, Amfiteatr  

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, ok. 800 młodych 

14.10. niedziela – Pruchna, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Święto Parafialne,ok.80osób 

24.11. sobota – Żyrardów, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Klub Dobrej Nowiny, ok. 10 

07.12. piątek – Pogwizdów, Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  

Spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez Gminną Bibliotekę  

Publiczną w Hażlachu, ok. 30 

30.12. niedziela – Cieszyn, Parafia Ewangelicko-Augsburska  

Spotkanie gwiazdkowe dla dzieci, ok. 100 

 

Podstawową forma działania grupy klaunów jest wystawianie skeczy. 

Innymi formami działania są: prowadzenie zabaw z dziećmi, prowadzenie konkursów dla dzieci, malowanie 

prostych wzorów na twarzach dzieci, balonodzieło – czyli tworzenie zwierzątek i różnych innych rzeczy z długich 

balonów, służba odwiedzinowa w szpitalach, domach opieki, hospicjach. 

Współpraca: 

Sid Teske – instruktor klauningu ze Stanów Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia dla klaunów, dzieląc 

się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Do tej pory w dużej mierze zaopatrywał też naszą 

grupę w materiały potrzebne do klaunowania, takie jak: makijaż, kostiumy, rekwizyty, balony. 
 

Puzzle 

Celem musicalu Puzzle jest w prosty i przystępny sposób dotrzeć do dzieci z Dobrą Nowiną o Jezusie 

Chrystusie, który może być ich prawdziwym Przyjacielem na całe życie.  

Skład zespołu: Zespół aktorów musicalu Puzzle tworzy grupa 9 wolontariuszy. 

Spotkania przygotowawcze odbywają się przed każdym występem 

Występy:  

03.06. niedziela – Bładnice, ParafiaEwangelicko-Augsburska,DzieńDziecka,50osób 

17.11. sobota – Łowicz, Łowicki Dom Kultury  

Występy w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, 10 osób 

17.11. sobota – Kutno, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 20 osób 

21.12. piątek – Brenna, Szkoła Podstawowa nr 1  
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Spotkanie dla dzieci, 150 osób 

21.12. piątek – Brenna, Szkoła Podstawowa nr 2  

Spotkanie dla dzieci, 150 osób 

21.12. piątek – Bielsko-Biała, Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji ETOH  

Spotkanie bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców, ok. 50 

 

Warsztaty Gospel  
Organizowane raz w roku dwudniowe warsztaty, prowadzone przez zawodowych instruktorów i muzyków, 

zakończone koncertem finałowym. Maja na celu osobisty rozwój umiejętności wokalnych uczestników oraz 

poznanie różnych form ekspresji specyficznych dla muzyki gospel Głoszenie Ewangelii przez muzykę 

Uczestnicy warsztatów to ludzie w różnym wieku (przeważa młodzież), podobnie jak słuchacze koncertów 

Warsztaty Gospel w Cieszynie 

Odbywały się 14-15 kwietnia w Domu Narodowym. Wzięło w nich udział 103 uczestników, a koncertu finałowego 

w Kościele Jezusowym wysłuchało 479 osób. 

Warsztaty Gospel w Olsztynie 

Odbywały się 2-3 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym nr 4. Wzięło w nich udział ponad 100 uczestników,  

a koncertu finałowego w Kościele Chrystusa Zbawiciela wysłuchało około 250 osób. 

Warsztaty Gospel w Wałbrzychu 

Odbywały się 29-30 września w Teatrze Lalki i Aktora. Wzięło w nich udział ponad 60 uczestników, a koncertu 

finałowego w Kościele Zbawiciela wysłuchało około 250 osób. 

Warsztaty Gospel w Łodzi 

Odbywały się 27-28 października w Centrum Kultury Politechniki Łódzkiej. Wzięło w nich udział ponad 260 

uczestników, a koncertu finałowego w Kościele św. Mateusza wysłuchało około 850 osób. 

Kadra  
WG Cieszyn – Colin Vasell, Diana Droździel (instruktorzy), ks. Jan Kurko (prowadzenie koncertu) 

WG Olsztyn – Wayane Ellington, Diana Droździel (instruktorzy), Lea Kjeldsen (kierownik artystyczny) 

WG Wałbrzych – Marcia Walder-Thomas i Oliville Thomas (instruktorzy), Lea Kjeldsen (kierownik artystyczny) 

WG Łódź – Ella Louise Brown, Peter Francis (instruktorzy), Lea Kjeldsen (kierownik artystyczny) 

 
Patronaty medialne 

WG Cieszyn – TVP3 Katowice, Portal ox.pl, Zwiastun Ewangelicki, Radio CCM, Głos Ziemi Cieszyńskiej 

WG Olsztyn – Gazeta Wyborcza, TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn 

WG Wałbrzych – Tygodnik wałbrzyski, Gazeta Słowo Polskie 

WG Łódź – Gazeta Wyborcza, TVP 3 Łódź, Radio VOX FM 

Współpraca 

Stowarzyszenie Gospel w Krakowie 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 

Dom Narodowy Cieszyn 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie 

Urząd Miasta Olsztyn 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi 

Osiedle Studenckie Politechniki Łódzkiej 

 

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:  
Zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS Centrum Misji i Ewangelizacji jako OPP nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 

 

4) Odpisy uchwał zarządu: 
Nie dotyczy. 

5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 
Przychody uzyskane w 2007 r. ogółem       317 437,27 zł 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej      185 209,71 zł 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej       132 227,56 zł 

Na przychody z działalności nieodpłatnej składają się: 

- przychody z tytułu 1%           58 764,81 zł 

- przychody z tytułu darowizn        108 508,95 zł 

- środku uzyskane z tytułu wykonywania zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe  

  w wysokości            17 154,31 zł 

- przychody ze sprzedaży przedmiotu darowizny             781,64 zł 

- pozostałe przychody – dochód 2006            1 822,36 zł 

Na przychody z działalności odpłatnej składają się: 

- przychody wypracowane w ramach działalności     121 372,81 zł 

- przychody z tytułu zatrudnienia w ramach Zastępczej Służby Wojsk.       7 680,00 zł 

- przychody z tytułu zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej        3 174,75 zł 

- przychody finansowe                   59,13 zł 

6) Informacje o poniesionych kosztach 

Koszty działalności statutowej w 2007 r.        324 508,54 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej     127 389,67 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej     130 744,14 zł 

Koszty administracji           66 374,73 zł 

Koszty finansowe              2 296,41 zł 

7a) Dane o liczbie zatrudnionych osób i przychodach organizacji: 
W 2006 r. Centrum Misji i Ewangelizacji zatrudniało: 

- w działalności odpłatnej trzy osoby na podstawie umowy o pracę oraz jedną osobę w ramach Zastępczej 

Służby Wojskowej, 
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- w działalności nieodpłatnej jedną osobę na podstawie umowy o pracę  

- w administracji jedną osobę na podstawie umowy o pracę. 

7b) Dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń: 
W 2007 r. Centrum Misji i Ewangelizacji łącznie przeznaczyło na wynagrodzenia dla pracowników kwotę 

126 534,91 zł, z czego 88 525,36 zł było związane bezpośrednio z realizowaniem działalności statutowej. 

7c) Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 
Centrum Misji i Ewangelizacji nie wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu. Działalność członków zarządu 

opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej działalności. 

7d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie: 
W roku 2007 Centrum Misji i Ewangelizacji wypłaciło kwotę 9 235,80 zł tytułem wynagrodzenia od umów 

zlecenie. Umowy te były bezpośrednio związane z realizowanymi działaniami statutowymi. 

7e) Dane o udzielonych pożyczkach: 
Centrum Misji i Ewangelizacji nie udziela pożyczek. 

 

7f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
W roku 2007 Centrum Misji i Ewangelizacji nie posiadało lokat na rachunkach bankowych. 

 

7g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego: 
W roku 2007 Centrum nie nabywało obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

7h) Dane o nabytych nieruchomościach: 
W roku 2007 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano zakupów nieruchomości. 

 

7i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: 
 W roku 2007 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonało zakupu środków trwałych. 

 

7j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: 
Na koniec roku 2007 Centrum Misji i Ewangelizacji posiadało środki finansowe w wysokości 24 397,23 zł, z tego 

w kasie 6 463,90 zł, na rachunkach bankowych 17 933,33 zł. 

Należności na koniec roku 2007 wyniosły 13 499,77 zł i dotyczą zwrotu kosztów zatrudnienia w ramach 

Zastępczej Służby Wojskowej, zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej oraz zapłaty za 

posiłki. Zobowiązania na koniec roku 2007 wyniosły 8 970,92 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i 

podatek od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2007 oraz zapłaty za usługę transportową w ramach akcji 

Prezent pod choinkę. 

Zobowiązania uregulowane zostały w styczniu 2008 roku. 

 

8) Dane o działalności zleconej CME przez podmioty państwowe i samorządowe: 
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W roku 2007 Centrum wykonywało 4 zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: 

- na rzecz Fundacji Wspomagani Wsi o budżecie     1 794,00 zł 

- na rzecz Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej o budżecie w wysokości  4 500,00 zł 

- na rzecz Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju o budżecie w wysokości    5 168,00 zł 

- na rzecz Fundacji Wspólna Droga o budżecie w wysokości     5 000,00 zł 

 

9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
CME składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od osób 

prawnych CIT-8. 

Na podstawie informacji przedstawionej Urzędowie skarbowemu, Centrum zwolnione jest ze składania deklaracji 

miesięcznych. 

 

Informacja o dodatkowych kontrolach. 
W 2007 roku w Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano żadnej kontroli przez organy publiczne. 

 
 


