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Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
DZIAŁAMY OD 22 LAT
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
OD 14 LAT
Nasze hasła:
LUDZIE TO BOŻA METODA
DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA

przez miłość służąc sobie nawzajem List do Galacjan 5,13

ROK 2018 W SKRÓCIE

RADA CME
Jest najwyższym organem Centrum, czuwa nad realizacją
Bóg może zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka. O tym zadań CME, inicjuje działania, kontroluje i nadzoruje. Działa
staraliśmy się opowiadać, świadczyć, na przestrzeni roku 2018, w składzie: ks. bp Jerzy Samiec – prezes, ks. Marcin Podżorski – sekretarz oraz członkowie: Daniel Anweiler, Jan Macura,
roku świadectwa Kościoła.
ks. bp Marian Niemiec.
We wszystkich działaniach, imprezach i akcjach towarzyszyło
nam biblijne hasło roku z Księgi Objawienia św. Jana: Ja pra- PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
gnącemu dam darmo ze źródła wody życia (21,6).
Dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji jest diakon Paweł
Zainspirowani Bożą obietnicą szukaliśmy odpowiedzi na pyta- Gumpert Obst.
nia o sens i cel naszego życia, naszych działań, pracy, relacji Od 1 września 2018 w CME pracuje ks. Tymoteusz Bujok na
z innymi. Zastanawialiśmy się, co tak naprawdę daje Bóg dar- stanowisku zastępcy dyrektora ds. ewangelizacji.
mo każdemu kto pragnie…
Na koniec 2018 roku mieliśmy 26 pracowników etatowych
Mamy nadzieję, że odbiorcy naszych programów oraz współ- (w tym 3 na urlopach) i ponad 60 osób współpracujących
pracujący z nami partnerzy, a także osoby wspierające i za- z CME. 1 osoba pracuje poza granicami Polski, w Asuanie
proszeni goście, odnaleźli w naszych wspólnych poszukiwa- (Egipt) jako pielęgniarka-misjonarka.
niach nurtujące ich pytania i wartościowe odpowiedzi na choć
Stałych wolontariuszy CME z umowami było 40, a tzw. akcyjniektóre z nich.
nych pomagało nam na przestrzeni roku ponad 800.
OBSZARY NASZEGO ZAANGAŻOWANIA TO M.IN.:
AKCJE SPOŁECZNE : Rodzina rodzinie, Daj dzieciom nadzieję, dzia- T Y G O D N I E
E WA N G E L I Z A C YJ N E
łania pomocowe dla Asuanu (Egipt) i Pobe Mengao (Burkina
Faso)
To nasze coroczne, otwarte imprezy letnie, które odbywają się
AKCJE CHARYTATYWNE : Prezent pod choinkę – pomoc dla dzieci
w trzech miejscach w Polsce.
zagrożonych ubóstwem na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii
i Bułgarii oraz List do Dzieciątka, skierowany do dzieci ulicy DZIĘGIELÓW, 30 czerwca - 8 lipca
i ich rodzin
9 spotkań ewangelizacyjnych
DZIAŁANIA EWANGELIZACYJNE : m.in. tygodnie ewangelizacyjne
10 000 uczestników, 29 900 wyświetleń on-line
.
PROJEKTY DLA MŁODZIEZY : Bezsenna noc, Noc z Lutrem, obozy zi- 27 spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci i młodzieży w 3 grumowe i letnie
pach – 3690 uczestników
DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERSKA na Górnym
Śląsku z dziećmi ulicy
.
62 spotkania typu wykłady, seminaria, warsztaty, zajęcia dla
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE : Szkoła Biblijna, Kursy Duszpasterskie,
dzieci i młodzieży – 4280 uczestników
kurs dla osób prowadzących szkółki niedzielne
6 koncertów i 2 nabożeństwa
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE, czyli praca z osobami
247 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, prowadzący
w relacjach jeden na jeden oraz w grupach i zespołach
zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także rejestrację, kawiarenkę,
MEDIA: działania poprzez portale internetowe i media społecz- nadzorujący wyżywienie, odpowiedzialni za porządek, stronę
nościowe, programy dla Programu Pierwszego i Drugiego Pol- techniczną, nagłośnienie, transmisję wideo
skiego Radia
WYDAWNICTWO, które wydaje chrześcijańską literaturę, muzykę
ZELÓW, 5-21 lipca
i słuchowiska.
7 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych z koncertami – 690
Prowadzimy także KSIĘGARNIĘ „Warto” w Cieszynie oraz STRONĘ uczestników
INTERNETOWĄ www.warto.com.pl.
7 seminariów – 330 uczestników
6 spotkań dla dzieci w ramach półkolonii – 570 uczestników
Od początku istnienia w naszej pracy docieramy do dzie- 1 nabożeństwo – 270 uczestników
ci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Współpracujemy 39 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, osoby prowaz organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji dzące zajęcia dla dzieci, kawiarenkę, zajmujące się porządkiem
projektów w różnych miejscach Polski oraz z partnerskimi organizacjami międzynarodowymi.
MRĄGOWO,19-26 sierpnia
7 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych – 540 uczestników
Staramy się motywować i stwarzać możliwości do:
7 seminariów – 180 uczestników i 7 spotkań dla dzieci – 220
- odkrywania swojego powołania,
dzieci oraz 2 nabożeństwa – 280 uczestników
- zaangażowania dla dobra innych,
26 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, osoby prowa- rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka,
dzące zajęcia dla dzieci, kawiarenkę, zajmujące się porządkiem
- nabywania nowych umiejętności i kompetencji,
- tworzenia dobrych, wartościowych relacji międzyludzkich.
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A KC J E C H A RY TAT Y W N E

szkolnym 2018/2019 przyznaliśmy stypendia trzem studentom szkoły w łącznej kwocie 2800 zł. Wnioski o przyznanie
stypendium rozpatruje komisja w składzie: ks. Marcin PodRODZINA RODZINIE od 1999 roku
W ciągu roku udzielaliśmy regularnego, comiesięcznego żorski (członek rodziny), Paweł Gumpert Obst (dyrektor CME),
wsparcia czterem rodzinom zagrożonym ubóstwem. W stycz- Marek Cieślar (koordynator Szkoły Biblijnej).
niu pokryliśmy koszty pobytu jednej osoby na obozie CHOT,
w lipcu jednej w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, D L A D Z I E C I
a w sierpniu nastolatki z wielodzietnej rodziny ukraińskiej na
Fajnym! obozie młodzieżowym. Łącznie udzieliliśmy ﬁnanso- PRZYGOTOWANIE KONSPEKTÓW SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH
wego wsparcia w wysokości 14 169 zł.
• projekt całoroczny
Komitet funduszu tworzy: 4 wolontariuszy i 1 pracownik CME. • przygotowywanie materiałów w formie konspektów, które
stanowią praktyczną pomoc w prowadzeniu szkółek niedzielPREZENT POD CHOINKĘ od 2001 roku
nych dla dzieci w paraﬁach
To była już 18. edycja tej akcji. Dzięki zaangażowaniu polskich • opracowano 42 konspekty szkółek, które ukazały się na strodarczyńców z przedszkoli, szkół i Kościołów wysłaliśmy 5932 nie www.materialy.cme.org.pl
paczki świąteczne na Białoruś (Grodno, Witebsk), Ukrainę (Bo- • w przygotowanie konspektów zaangażowane były 4 wolonrysław, Charków), do Rumunii (Sybin, Braszów, Jassy) oraz tariuszki
dzieciom przebywającym w obozach dla uchodźców w Bułgarii
i Serbii. Wiele paczek traﬁło do sierocińców, domów dziec- SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI
ka i rodzin zagrożonych ubóstwem. W akcję zaangażowanych • od 26 do 28 stycznia w Dzięgielowie
było kilkuset wolontariuszy, w tym 144 koordynatorów lo- • główny nacisk położony został na zajęcia praktyczne: nauczakalnych, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziców nie biblijnych wierszy z użyciem „Książeczki bez słów” i zajęcia
i nauczycieli oraz 62 wolontariuszy w wieku od kilkunastu do plastyczne. Na zakończenie uczestnicy prowadzili pokazowe
ponad 70 lat, którzy w ciągu końcowych 14 dni akcji sortowali, zajęcia z dziećmi w paraﬁi w Dzięgielowie.
pakowali i przygotowywali paczki do transportu. Od początku • w szkoleniu uczestniczyły 4 osoby
trwania akcji wysłaliśmy już ponad 80 tysięcy paczek.
• zajęcia prowadzili pracownicy Stowarzyszenia MED oraz diakon Barbara Adamus
DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ od 2009 roku
To fundusz ﬁnansowego wsparcia wypoczynku dzieci i mło- ZIMOWISKO DLA DZIECI
dzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. • od 28.01 do 3.02 w Piosku, w ośrodku „Beskidzka Oaza”
W 2018 roku doﬁnansowaliśmy pobyt 10 osób na Chrześcijań- • celem był aktywny sposób spędzenia ferii, nauka jazdy na
skim Obozie Technologicznym w Wiśle, 5 osób na zimowisku nartach oraz formacja duchowa
dla dzieci w Piosku, 5 osób na obozie młodzieżowym i 6 osób • temat „Stworzeni, by wielbić” służył twórczemu odkrywaniu
na obozie dla dzieci. W sumie pomogliśmy w wyjeździe na wy- Bożych oczekiwań wobec człowieka
poczynek 26 dzieciom i nastolatkom, łączną kwotą 19 570 zł. • uczestnicy: 15 dzieci z: Orzesza, Zelowa, Jaworza, BielskaZaangażowanych 8 wolontariuszy: 5 Ambasadorów Nadziei -Białej, Mikołajek, Bażanowic, Cieszyna, Gumien
i 3 członków Komitetu funduszu.
• zaangażowanych w zimowisko było: 2 pracowników, instruktor PZN i 1 wolontariusz
LIST DO DZIECIĄTKA od 2011 roku
Dzieci, z którymi pracujemy w bytomskich dzielnicach Bobrek, REKOLEKCJE PASYJNE
Karb i Rozbark oraz podopiecznych Szkoły Mobilnej poprosi- • od 14 lutego do 28 marca 2018
liśmy o napisanie listu do Dzieciątka. Potem listy przekazali- • przeprowadzono 55 spotkań w 12 miejscowościach: Ustroń,
śmy chętnym osobom i grupom, które przygotowały prezenty, Jaworze, Jasienica, Cisownica, Stare Bielsko, Drogomyśl, Wisła
każdy o wartości 100 zł. Nie chodziło o zbiórkę pieniędzy, lecz Czarne, Wisła Malinka, Biała, Orzesze, Świętochłowice, Gliwice
o zakupienie i zapakowanie prezentu dla konkretnego dziec- • temat spotkań: „Znajdź źródło”. Program powstał przy współka, zgodnie z jego prośbą zawartą w liście. Prezenty zosta- pracy z MED-em i w nawiązaniu do biblijnego hasła roku.
ły przekazane 134 dzieciom przez naszych pedagogów ulicy • temat spotkań dla młodzieży: „Trylogia rekolekcyjna – rzecz
podczas spotkań wigilijnych oraz prywatnych wizyt w domach. o studni, pierścieniu i nadziei”
Prezenty przygotowało 107 osób, rodzin, grup pracowniczych, • uczestnicy: ok. 2080 uczniów
paraﬁalnych i studenckich.
• prowadzący: 8 pracowników CME, 4 wolontariuszy, 2 studentów ChAT
FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. KS. ADAMA PODŻORSKIEGO
od 2018 roku
OBÓZ DLA DZIECI „Z PRZYJACIELEM”
Fundusz imienia zmarłego w sierpniu wieloletniego wykła- • od 23 lipca do 3 sierpnia w Pieckach na Mazurach
dowcy Szkoły Biblijnej utworzyliśmy we wrześniu. W roku • cel: ciekawy i aktywny wypoczynek dzieci, rozwijanie poczucia
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odpowiedzialności i samodzielności, integracja dzieci z różnych rejonów Polski i z zagranicy
• temat: „Niezwykła wędrówka”. Poznanie trudnej i długiej
wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej, m.in.: o niezwykłym
pokarmie, który każdego dnia Bóg dawał Izraelitom, o sześciu
niezwykłych miastach i święcie Szałasów.
• uczestnicy: 55 dzieci z: Włocławka, Jaworza, Kończyc-Małych,
Hażlacha, Bielska-Białej, Mikołajek, Barczewa, Olsztyna, Słupska, Zabrza, Płocka, Bytomia, Tychów, Wisły, Krakowa, Kowali,
Skoczowa, Cieszyna, Bażanowic, Dzięgielowa, Puńcowa, Twardowic, Jasienicy oraz z Brieske w Niemczech
• prowadzący: 2 pracowników, 4 wolontariuszy

• hasło: „Dobra Marka”, m.in. przybliżenie postaci ewangelisty
Marka i reﬂeksja nad tym jaką „markę” ma chrześcijaństwo;
integracja młodzieży, budowanie tożsamości wyznaniowej
• ok. 500 uczestników, .46 wolontariuszy, w tym 22 paraﬁan
z Goleszowa

D LA M ŁO DZI EŻY

SPOTKANIE LIDERÓW
• 16-17 listopada, Wisła-Jawornik
• w spotkaniu wzięło udział 25 osób pracujących z młodzieżą
w diecezji cieszyńskiej (liderzy, księża, studenci ChAT). Opracowano kalendarz imprez młodzieżowych na rok 2019.

SPOTKANIA ZORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z DIECEZJALNYM
DUSZPASTERZEM MŁODZIEŻY DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ

DIECEZJALNY ZJAZD KONFIRMANTÓW
• 24 lutego, Bielsko-Biała
• zjazd odbył się po raz drugi, a po raz pierwszy połączono
go ze spotkaniem rodziców konﬁrmantów. Kościół Zbawiciela
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
przy pl. Lutra wypełnił się po brzegi. Program, pod hasłem
• 17-30 lipca: Brenna, Gliwice, Jelenia Góra Cieplice, Skoczów, „Wierzę!” przygotowało 24 księży. Młodzież m.in. podzielono
Rypin, Radom, Poznań
na 18 grup, które przechodziły przez 6 stacji, gdzie pod opie• 31 lipca - 13 sierpnia: Konin, Pszczyna
ką liderów rozmawiano na tematy: stworzenie, Bóg-człowiek,
• charakter edukacyjno-ewangelizacyjny
śmierć i zmartwychwstanie, niebo, Duch Święty, Kościół. Spotkania odbywały się równolegle w dwóch światach – realnym
• uczestnicy: 380 dzieci
• 40 wolontariuszy z Polski, 42 wolontariuszy z USA
i w wirtualnym (w zamkniętej grupie na facebooku).

CHOT Chrześcijański Obóz Technologiczny
• 28 stycznia - 4 lutego, Wisła-Czarne, po raz 4
• integracja młodzieży, rozwój talentów, warsztaty: pierwsza
pomoc, kulinarne, fotograﬁczne, druk 3D, modelarstwo, podstawy elektroniki i programowania
GRUPA PEDAGOGÓW ULICY UNO
• 41 młodych uczestników oraz 12 wolontariuszy: wychowawcy
i prowadzący warsztaty
W 2018 roku zakończyliśmy dwuletni projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci
BEZSENNA NOC
pracy podwórkowej”, współﬁnansowany przez UE w ramach
• 31 marca – 1 kwietnia, po raz 21
Europejskiego Funduszu Społecznego. To pedagogika podwór• W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną w koście- kowa o charakterze animacyjnym i proﬁlaktyczno-wychowawle ewangelickim w Ustroniu odbyło się 4-godzinne spotkanie czym dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, spędzających czas
młodych ludzi, którzy pragnęli cieszyć się dobrą nowiną, jaką wolny na podwórku, na placu zabaw osiedla mieszkaniowego,
jest zmartwychwstanie Jezusa. Był to także impuls do reﬂeksji zamieszkałych w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Karb
nad istotą czasu pasyjnego i nad własną duchowością.
i Rozbark. Dotyczy wzrostu samooceny dzieci i młodzieży po• 700 uczestników, 53 wolontariuszy (obsługa audiowideo, przez udział w cyklu zajęć proﬁlaktycznych, edukacyjnych oraz
prowadzący, pomoc przy posiłkach, parkingowi)
animacyjnych. Uczestnicy w roku 2018: 24 podopiecznych
programu „Rozwiń Skrzydła” oraz 100 uczestników programu
FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Szkoła Mobilna.
.
• 2-11 sierpnia, OW „Ptaszyniec” w Bocheńcu
W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne, sportowe
• integracja młodzieży z całej Polski, poznanie nowych zakąt- oraz m.in.: szkolenie „Szkoła inna niż wszystkie” (16-17.03);
ków kraju, pogłębienie relacji z Bogiem
Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12.04), Dzień Dziecka
• w obozie udział wzięły zorganizowane grupy młodzieżowe (1.06), konferencja promująca aplikację mobilną „StreetSmart”
z: Cieszyna, Goleszowa i Olsztyna oraz osoby z miejscowości: (28.06.), Festiwal Zabawy (20–22.07 Karb, 24–26.07 Rozbark,
Legnica, Wodzisław Śląski, Górki Wielkie, Opole, Studzionka, 31.07-2.08 Bobrek), Mikołajki (6.12) i Wigilia z podopiecznySzczecin, Istebna, Ustroń, Skoczów, Kraków, Jastrzębie-Zdrój, mi (18.12). W ramach wizyt studyjnych odwiedzili nas goście
Łask, Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Płock, Międzyrzecze Gór- z Raciborza, Belgii i Litwy.
ne, Lasowice
Zaangażowanych: 6 pedagogów ulicy w programie Rozwiń
• 96 uczestników, w tym 8 wychowawców
Skrzydła, 3 wychowawców podwórkowych w programie Szkoła Mobilna, 48 wolontariuszy.
NOC Z LUTREM
W 2018 r. zrealizowaliśmy też półroczny projekt przy współ• 31 października, po raz 18, kościół ewangelicki w Goleszowie
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu „Asy-
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stent z Rodziną – razem silniejsi”. Zadaniem GPU UNO było
zorganizowanie i przeprowadzenie pracy środowiskowej w formie animacji podwórkowej dla dzieci i młodzieży. W związku z tym przez 6 miesięcy siedmioro pedagogów spotykało
się z dziećmi trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie na
podwórkach w dzielnicach Bytomia: Bobrku, Szombierkach
i Centrum. Animatorzy jako „pozytywni dorośli” uczyli dzieci jak spędzać wolny czas kreatywnie, aktywnie i bezpiecznie.
Pedagodzy nie tylko bawili się z młodzieżą, ale także uczyli ich
współpracy, prowadzili proﬁlaktykę narkotykową, promowali
zdrowy tryb życia, uczyli dzieci rozmawiać o emocjach i rozwiązywać konﬂikty w sposób pozbawiony przemocy. W zajęciach wzięło udział 297 dzieci.

D Z I A Ł A N I A M I S YJ N E
POMOC DLA AFRYKI
Głównym celem tego projektu jest niesienie pomocy mieszkańcom wsi Pobe Mengao w północnej części Burkina Faso,
jednego z najuboższych państw świata. W tym roku wsparto
też ﬁnansowo „Noc Uwielbienia” w Kindpalogo. Wydarzenie to
ma wymiar ewangelizacyjny, bo uczestniczą w nim nie tylko
chrześcijanie oraz wymiar charytatywny, bo każdy jego uczestnik otrzymuje posiłek, a jest to okres przednówka, czyli głodu,
kiedy nie ma już żadnych plonów z wcześniejszych zbiorów,
a kolejne zaczynają się dopiero za kilka tygodni.
Podczas lipcowego TE w Dzięgielowie koordynatorka projektu, wolontariuszka CME, Lidia Żur zorganizowała warsztaty
afrykańskie i stoisko z rękodziełem z Polski i z Burkina Faso,
wszystkie zebrane fundusze zostały przeznaczone na pomoc
dla mieszkańców Burkina Faso. Odbyło się również seminarium, podczas którego dr Lucjan Buchalik i dr Lidia Żur opowiedzieli o pogarszającej się sytuacji mieszkańców tego kraju.
Działania w ciągu roku skupiały się na wspieraniu chrześcijan
z regionu północnego Burkina Faso, planowane jest wdrożenie
projektu rozwojowego. Obecnie trwa akcja pomocy ﬁnansowej
dla 32 rodzin, które musiały uchodzić z Pobe Mengao (stan
z marca 2019). Bieżącą sytuację można śledzić na blogu www.
oblicza-afryki.blogspot.com.

w ramach TE w Dzięgielowie. W lipcu i sierpniu poprowadziła
prelekcje w Drogomyślu, Pruchnej i Skoczowie.
O swojej pracy Ania informuje na bieżąco na blogu
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com.

SPOTKAN IA
BIBLIJNE I FORMACYJNE, DLA KOBIET I MAŁŻEŃSTW
GODZINY BIBLJNE
To cykl regularnych, zazwyczaj cotygodniowych spotkań ze Słowem Bożym, odbywających się od lat w kilkudziesięciu paraﬁach
ewangelickich. W 2018 roku prowadziło je 19 ewangelistów.
W ciągu całego roku spotkania biblijne, formacyjne, dla kobiet, narzeczonych i małżeństw prowadzili Mariola i Roman
Fengerowie.
prowadząca: Mariola Fenger

- koła pań w Tychach i Bytomiu-Miechowicach, grupy domowe
kobiet w Katowicach i Tychach
- konferencje dla kobiet w Dzięgielowie: wiosenna i jesienna,
łącznie ponad 300 uczestników, w tym 20 wolontariuszy
- śniadanie dla kobiet w Świętochłowicach - 159 uczestników,
w tym 12 wolontariuszy
- śniadanie dla kobiet w Tychach: 185 uczestników, w tym 15
wolontariuszy
- spotkania biblijne w Pszczynie
- wykłady dla kobiet w Bładnicach, Bytomiu-Miechowicach,
Dębowcu, Katowicach, Międzyrzeczu, Piosku (Czechy), Toruniu,
Warszowicach, Wiśle-Jaworniku, Żorach
prowadzący: Roman Fenger

- godziny biblijne w Cisownicy, Czerwionce-Leszczynach
i Pszczynie
- spotkania z cyklu „Odkrywanie chrześcijaństwa” w Hołdunowie
- spotkania biblijne w Tychach (dla różnych grup w poniedziałki, wtorki i piątki)
- spotkania biblijne w siedzibie fundacji „Uskrzydlij dzieciaki”
w Chorzowie
- spotkania biblijne w siedzibie fundacji „Błękitny Krzyż”
w Pszczynie
nabożeństwa niedzielne (9) i tygodniowe (6) w Tychach,
SZPITAL W ASUANIE (EGIPT)
nabożeństwa
niedzielne w Bytomiu-Miechowicach (7) oraz
Od 2014 roku zatrudniona w CME Anna Pinkas, pielęgniarkaw
Chorzowie
(2)
i Piosku (Czechy)
-misjonarka, pracuje w szpitalu misyjnym (Evangelical Mission Hospital Al Germaniyya) w Asuanie, mieście położonym prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie
nad samym Nilem. W 2018 roku oprócz pracy typowo pielę- - 24 spotkania dla seniorów w Tychach
gniarskiej Ania kontynuowała szkolenia dla miejscowych pie- - 4 spotkania dla małżeństw w Orzeszu
lęgniarek i zabiegała o reorganizację i doposażenie oddziału - 2 kursy przedmałżeńskie w Skoczowie (łącznie dla 18 osób)
intensywnej opieki medycznej. Rozwijała też akcję „Koreczek”, i w Wiśle-Czarnem (dla 6 osób)
której celem jest zbieranie funduszy na sprzęt jednorazowe- - wykłady na konferencjach i spotkaniach w: Chorzowie, Dzięgo użytku, którego w afrykańskich warunkach permanentnie gielowie, Jastrzębiu, Tychach, Wiśle-Centrum, Wiśle-Czarnem,
brakuje.
Zamarskach
W lutym Ania wzięła udział w konferencji medycznej w Ka- - prowadzenie grup dyskusyjnych, seminariów i rozmów duszirze, w czerwcu w konferencji EMO „Jahresfest” w Wiesbaden pasterskich na TE w Dzięgielowie i Mrągowie
(Niemcy), a w czasie urlopu w Polsce poprowadziła semi- Łącznie w spotkaniach i konferencjach wzięło udział ponad 2000
narium „Piaskiem po oczach” i warsztaty języka arabskiego osób.
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SZKO L E N IA
SZKOŁA BIBLIJNA
Tu wszystkich, którzy pragną lepiej rozumieć Słowo Boże i na
nim budować swoje życie zapoznajemy z treścią i przesłaniem
ksiąg Starego i Nowego Testamentu oraz z podstawowymi
doktrynami biblijnymi. Nauka przebiega w cyklu dwuletnim,
obejmuje 36 zjazdów (zajęcia w soboty od 8.00 do 18.00).
1 lipca podczas uroczystego nabożeństwa na Tygodniu Ewangelizacyjnym pięcioro absolwentów otrzymało dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej. Z okazji dwudziestolecia Szkoły w programie TE znalazły się wykłady biblijne, warsztaty i seminaria,
prowadzone przez jej wykładowców. W trakcie TE zorganizowano jubileuszowe spotkanie dla obecnych i byłych studentów,
absolwentów i wykładowców.
Dzięki darowiznom zakupiono dwa projektory oraz szafki na
księgozbiór dydaktyczny; było to zakończenie projektu 500 na
500 (500 książek na 500 lat Reformacji).
7 października odbyło się nabożeństwo inauguracyjne nowego roku akademickiego, 10 studentów rozpoczęło naukę na
pierwszym roku, 10 kontynuuje naukę na drugim. Od stycznia
do grudnia 2018 roku odbyło się 18 zjazdów. Grono wykładowców liczy 11 osób. Utworzyliśmy Fundusz Stypendialny im.
ks. Adama Podżorskiego, przyznaliśmy pierwsze 3 stypendia.
KURSY DUSZPASTERSKIE
Kursy składają się z 8-9 dwudniowych zjazdów i prowadzone
są według standardów TPiPP. W pierwszym półroczu kontynuowano kursy na poziomie podstawowym i dla zaawansowanych w Dzięgielowie (7 uczestników) i w Poznaniu (8). Certyﬁkaty ukończenia kursu otrzymało 13 osób. Jesienią rozpoczęły
się nowe kursy w: Dzięgielowie (5) i Warszawie (9). Kursy prowadzone były i są przez superwizorów TPiPP: Urszulę Brodę,
Bożenę Giemzę, ks. dr. Grzegorza Giemzę, ks. Marcina Kotasa
i ks. dr. Grzegorza Olka.
Dodatkowo w Dzięgielowie ks. Olek poprowadził kurs „Elementy
duszpasterstwa” (8 popołudniowych spotkań, 10 uczestników).

STUDIO NAGRAŃ I NAGŁOŚNIENIE
Jak co roku dział nagłośnienia obsługiwał wszystkie duże imprezy organizowane przez CME, w tym trzy Tygodnie Ewangelizacyjne. Oprócz tego świadczył również usługi dla zewnętrznych zleceniodawców.
W studiu nagrano osiem audycji z cyklu „5 minut nad Biblią”
dla Programu Drugiego Polskiego Radia oraz cztery audycje
z cyklu „Kościoły w Polsce i na świecie” dla Programu Pierwszego Polskiego Radia. Zrealizowano także kilka materiałów
ﬁlmowych promujących różne działania CME.

ZESPÓŁ CME
W 2018 roku w zespole nastąpiła zmiana pokoleniowa. Na początku roku zorganizowano przesłuchania, na które zgłosiło
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się 15 osób. Z tej grupy wyłonił się 12-osobowy chór i 4-osobowy skład instrumentalny. W nowym składzie zespół rozpoczął regularne próby pod okiem aranżera Krzysztofa Chmiela
i dyrygentki Darii Antczak. Dodatkowo udało się zorganizować
lekcje śpiewu, które odbywały się raz w miesiącu, prowadziła
je Joanna Smajdor. Całodzienne próby raz w miesiącu były
dużym wyzwanie dla młodych muzyków, jednak już 19 maja
zagrali pierwszy koncert w ramach Wieczoru Chwały w Dzięgielowie. Głównym celem zespołu było jak najlepsze przygotowanie się do Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie
(w lipcu) i w Mrągowie (w sierpniu). Zespół prowadził uczestników obu Tygodni we wspólnym śpiewie, w Dzięgielowie 6
lipca wieczorem także udanie koncertował. Jesienią zespół
zagrał jeszcze dwa koncerty, w Drogomyślu i w Goleszowie,
w trakcie Nocy z Lutrem. Dzięki wsparciu darczyńcy zakupiono
brakujące mikrofony dla nowych chórzystów. Odmalowano także
salę prób.

WYDAWNICTWO WARTO
Od lat projektujemy i wydajemy książki, płyty, broszury, plakaty, ulotki, zaproszenia, billbordy, roll’upy, bannery itp. Każdej
paraﬁi, osobie czy instytucji, która się do nas zwraca oferujemy
poprowadzenie wszystkich etapów wydania, opracowanie materiałów pod względem merytorycznym, graﬁcznym, prezentacyjnym oraz stałą opiekę redaktora prowadzącego. W 2018
roku obchodziliśmy swoje 10-lecie działalności. Wydaliśmy
4 książki: Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie, Wybór dokumentów pod red. Karola Karskiego, Słodkie cytryny
Lidii Czyż, Obecność, w której trwam Ilony Hajewskiej, Czas
życia i czas umierania jako materiał pomocniczy Rady WKEE
oraz 2 płyty: słuchowisko dla dzieci Emmanuel i Wiślański
gróniczki Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”, a także
wznowiliśmy 2 książki. Więcej o nas na www.warto.cme.org.pl.

KSIĘGARNIA WARTO
W sprzedaży mieliśmy około 3700 tytułów oraz kartki, gadżety i in. Obsłużyliśmy ponad 20 stoisk, np. w czasie konferencji
dla kobiet, duchownych, obrad synodu Kościoła i in. Z okazji Dnia Książki 23 kwietnia odwiedziliśmy Przedszkole Nutki
w Bielsku-Białej, w księgarni odbyło się spotkanie autorskie
promujące tomik poezji „Furtka” diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk. Księgarnia w 2018 roku obchodziła jubileusz 35-lecia
swojej działalności w Cieszynie przy ul. Wyższa Brama 29
(jako Logos, Słowo i Warto). Z tej okazji w trakcie TE w Dzięgielowie byli i obecni pracownicy księgarni oraz biskup diecezji
cieszyńskiej czytali dzieciom fragmenty książek w namiocie,
w którym prezentowano również wystawę zdjęć autorstwa
Wiesława Radwańskiego z 35 lat działalności księgarni.
W Cieszynie księgarnię miesięcznie odwiedziło średnio 300
osób, na stoiskach zewnętrznych 3000, a zakupów w księgarni internetowej warto.com.pl dokonało 450 klientów. Na
stałe współpracujemy z ok. 50 wydawnictwami, hurtowniami
i producentami.

DZIAŁ TECHNICZNY

N A S I PA R T N E R Z Y

Pracownicy techniczni zajmowali się m.in: transportem i obsługą techniczną imprez organizowanych przez CME, prowadzeniem remontów, usuwaniem awarii, naprawami i konserwacją
sprzętu należącego do CME. Dbali o terminowe przeglądy budowlane, o stan budynków, samochodów i terenu przy CME.

KUCHNIA i AKCJA OBIADY NA KÓŁKACH
Wydaliśmy 18 300 obiadów. Gotowaliśmy obiady dla pracowników, wolontariuszy, starszych i samotnych osób, które mieszkają na terenie gmin Cieszyn, Goleszów i Ustroń. Przejechaliśmy 20 473 kilometry.

WWW
W ciągu roku naszą stronę www.cme.org.pl odwiedziło 94 845
osób. Największym zainteresowaniem nasza strona cieszyła
się w trakcie trwania lipcowego Tygodnia Ewangelizacyjnego
w Dzięgielowie, kiedy odnotowano 29 900 wyświetleń on line.
Fanpage CME na portalu facebook.com na początku roku 2018
lubiły 2953 osoby, na końcu roku liczba fanów wynosiła 3295.
Liczba fanów zespołu CME wzrosła z 1280 do 1361 osób.
Tu jesteśmy:
www.cme.org.pl . www.warto.com.pl
www.te.cme.org.pl . www.prezent.cme.org.pl
www.prochrist.pl . www.szkola.cme.org.pl
www.warto.cme.org.pl
www.oblicza-afryki.blogspot.com
www.dorosli.blogspot.com
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com
www.streetworker.blogspot.com

FINANSE
Serdecznie dziękujemy wszystkim oﬁarodawcom! Wszystkie
nasze projekty zostały zrealizowane dzięki przychodom pozyskanym w następujący sposób:
PRZYCHODY W PROCENTACH
Dotacja Kościoła
Darowizny i oﬁary
Dotacje krajowe
Dotacje zagraniczne
Przychód ze sprzedaży towarów
i usług, opłaty za uczestnictwo
Przychód z 1%
Pozostałe przychody

38
2
9

SUMA

100

3 122 041,93 zł

8
21
13
9

117 paraﬁi ewangelicko-augsburskich i ewangelicko-reformowanych, 67 szkół i przedszkoli w całej Polsce (dot. Prezentu
pod choinkę)/ Baza Sprzętu RKS w Dzięgielowie/ BC Cross/
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne/ Burmistrz Miasta Wisła/
Miasto Wisła/ Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy/ CCC/
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość/
Diakonat Żeński Eben-Ezer/ Diakonia Polska – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP/ Diecezje Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP/ Diecezjalny Duszpasterz
Młodzieży diecezji cieszyńskiej/ Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży diecezji katowickiej/ Drukarnia Augustana/ Evangelisch-Lutherische Gemeinde Grodno, Białoruś/ FabLab Wisła/ Forum Kobiet/ Fundacja Centrum Uskrzydlij Dzieciaki Chorzów/
Fundacja Chewra Ukraina/ Gmina Bytom/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie/ Grupy młodzieżowe, studenckie i klasy szkolne: Warszawa, Bielsko-Biała, Bytom, Cieszyn,
Dębowiec, Dzięgielów, Golasowice, Pogórze, Radom, Skoczów,
Słupsk, Szwecja, Wisła, Żory/ Koło Pań paraﬁi ewangelickiej w Bładnicach/ Koło Teologów Ewangelickich/ Komendant
Gminny OSP w Goleszowie/ Komisja ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła EA/ Komisja Trójstronna Kościołów
Ewangelickich/ Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP/ Kościół
Ewangelicko-Reformowany w Polsce/ Mentorendienst Osteuropa/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu/ Mobile
School, Belgia/ Muzeum Doemek Matki Ewy w Miechowicach/
Open Doors Polska/ O!Matko/ OPUS/ Osoby prywatne/ Paraﬁe
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP/ Paraﬁa Ewangelicko-Reformowana w Zelowie/ Paraﬁa Rzymskokatolicka
w Dzięgielowie / Premium Ubezpieczenia Tomasz Firla/ Polska
Rada Ekumeniczna/ Portal Miastodzieci.pl/ Portal Luteranie.
pl/ Portal Qlturka.pl/ Portal wolnizawodowo.pl/ PPHU ELPOL
w Goleszowie/ PPHU JERZY w Dzięgielowie/ Prezes Zarządu
OSP Dzięgielów/ ProChrist/ Przedsiębiorstwo Handlowe „Tasyn”
Adam Sztwiertnia/ Rabbit Form/ Salvati Copii Filiale Iasi/ Sąd
Rejonowy w Raciborzu/ Serwat Art Factory/ Stowarzyszenie
Być Razem w Cieszynie/ Stowarzyszenie GTW w Gliwicach/
Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy/ Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń
w Raciborzu/ Studio MediaHeaven/ Synodalna Komisja Kobiet
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP/ Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle/ Śląska
Fundacja Błękitny Krzyż Pszczyna/ Śniadanie dla kobiet / Teatr
Dla Dzieci i Młodzieży EDEN w Wieliczce/ Teatr Dobrego Serca w Warszawie/ The Lutheran Church Missouri Synod (USA)/
Towarzystwo Biblijne w Polsce/ Towarzystwo Poradnictwa
i Psychologii Pastoralnej w Polsce/ Usługi Rolnicze Dariusz
Śliwka/ Wójt Gminy Goleszów/ Wrocławskie i Warszawskie
Forum Kobiet/ Wspólnota Drzewo Oliwne/ Zakład Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie/ Zespół Szkół im. W. Szybińskiego/
ZPUH Kargo Karol Hławiczka/ Zwiastun Ewangelicki
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Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS 0000225011

1%

W 2018 roku dotarliśmy do ok. 59 000 osób, pomagało
nam łącznie ponad 800 wolontariuszy, w tym 40 stałych. Współpracowaliśmy z 287 partnerami: instytucjami oraz z osobami prywatnymi.
organizujemy
szkolimy
motywujemy
inspirujemy
współpracujemy
wspieramy

ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
33 8529 781, 693 419 494
cme@cme.org.pl
www.cme.org.p
FB: CentrumMisji

.

Zapraszamy do współpracy

