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ROK 2019 W SKRÓCIE 

We wszystkich działaniach, imprezach i akcjach towarzyszyło 
nam biblijne hasło roku z Księgi Psalmów: Szukaj pokoju i dąż 
do niego (Psalm 34,15).

Zainspirowani Bożym wezwaniem szukaliśmy pokoju w rela-
cjach z ludźmi i w relacji z naszym Stwórcą. Szukaliśmy też 
sposobów i dróg przeciwdziałania degradacji środowiska na-
turalnego, ponieważ rok 2019 był w naszym Kościele „Rokiem 
troski o stworzenie”.

Mamy nadzieję, że odbiorcy naszych programów oraz współ-
pracujący z nami partnerzy, a także osoby wspierające i zapro-
szeni goście, odnaleźli w naszych wspólnych poszukiwaniach 
zaproszenie i zachętę do głębokich przemyśleń i wartościo-
wych działań.  

OBSZARY NASZEGO ZAANGAŻOWANIA TO M.IN.:
AKCJE SPOŁECZNE: Rodzina rodzinie, Daj dzieciom nadzieję, 
działania pomocowe dla Asuanu (Egipt) i Pobe Mengao (Bur-
kina Faso) 
AKCJE CHARYTATYWNE: Prezent pod choinkę – pomoc dla 
dzieci zagrożonych ubóstwem na Ukrainie, Białorusi, w Ru-
munii i Bułgarii oraz List do Dzieciątka, skierowany do dzieci 
ulicy i ich rodzin 
DZIAŁANIA EWANGELIZACYJNE: m.in. tygodnie ewangelizacyj-
ne, ProChrist
PROJEKTY DLA MŁODZIEŻY: Bezsenna noc, Noc z Lutrem, obo-
zy zimowe i letnie
DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERSKA: z dziećmi ulicy na Górnym 
Śląsku
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Szkoła Biblijna, kursy duszpaster-
skie, poradnictwo psychologiczno-pastoralne, czyli praca indy-
widualna i w grupach 
MEDIA: działania poprzez portale internetowe i media spo-
łecznościowe, programy dla Programu Drugiego Polskiego Ra-
dia i dla Radia Katowice
WYDAWNICTWO: wydawanie chrześcijańskiej literatury, muzy-
ki i słuchowisk. 
Prowadzimy także KSIĘGARNIĘ „Warto” w Cieszynie oraz stro-
nę internetową www.warto.com.pl. 

Od początku istnienia w naszej pracy docieramy do dzie-
ci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Współpracujemy 
z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji 
projektów w różnych miejscach Polski oraz z partnerskimi or-
ganizacjami międzynarodowymi. 

Staramy się motywować i stwarzać możliwości do: 
- odkrywania swojego powołania 
- zaangażowania dla dobra innych 
- rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka 
- nabywania nowych umiejętności i kompetencji 
- tworzenia dobrych, wartościowych relacji międzyludzkich 

RADA CME
Jest najwyższym organem Centrum, czuwa nad realizacją 
zadań CME, inicjuje działania, kontroluje i nadzoruje. Działa 
w składzie: ks. bp Jerzy Samiec – prezes, ks. Marcin Podżorski 

– sekretarz oraz członkowie: Daniel Anweiler, Jan Macura, ks. 
bp Marian Niemiec. 

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
Dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji jest diakon Paweł 
Gumpert Obst. 
Na koniec 2019 roku mieliśmy 30 pracowników etatowych 
(w tym 2 na urlopach) i ponad 20 osób współpracujących 
z CME. 1 osoba pracuje poza granicami Polski, w Asuanie 
(Egipt) jako pielęgniarka-misjonarka.
Stałych wolontariuszy CME z umowami było 50, a tzw. akcyj-
nych pomagało nam na przestrzeni roku ponad 800. 

TYGODNIE EWANGELIZACYJNE

To nasze coroczne, otwarte imprezy letnie, które odbywają się 
w trzech miejscach w Polsce

DZIĘGIELÓW, 29 czerwca - 7 lipca 
• 9 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych
• 27 spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci i młodzieży w trzech 

grupach wiekowych.
• 62 spotkania typu wykłady, seminaria, warsztaty, zajęcia dla 

dzieci i młodzieży
• 6 koncertów
• 2 nabożeństwa
• około 4000 uczestników każdego dnia,  
• transmisje internetowe oglądało na żywo 5865 osób, odno-

towano 3587 wyświetleń on-line
• niemal 400 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, pro-

wadzący zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także rejestrację, 
kawiarenkę, nadzorujący wyżywienie, odpowiedzialni za po-
rządek, stronę techniczną, nagłośnienie, transmisję wideo

ZELÓW, 21-27 lipca  
• organizowany wspólnie z Parafią Ewangelicko-Reformowaną 

w Zelowie
• 7 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych z koncertami – 

około 700 uczestników
• 7 seminariów – ok. 350 uczestników
• 6 spotkań dla dzieci w ramach półkolonii – 540 uczestników
• 1 nabożeństwo – 260 uczestników
• 43 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, osoby prowa-

dzące zajęcia dla dzieci, kawiarenkę, zajmujące się porząd-
kiem, nagłośnieniem

MRĄGOWO, 18-25 sierpnia 
• organizowany wspólnie z Parafią Ewangelicko-Augsburską 

w Mrągowie
• 7 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych – ok. 500 osób
• 7 seminariów – ok. 170 uczestników
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• 7 spotkań dla dzieci – ok. 220 dzieci
• 2 nabożeństwa – ok. 280 uczestników
• 29 wolontariuszy: wykładowcy, seminarzyści, osoby prowadzą-

ce zajęcia dla dzieci, kawiarenkę, zajmujące się porządkiem

PROCHRIST

• 28-30 marca, Bielsko-Biała
• trzy dni naszego autorskiego programu transmitowane do 

ponad 50 różnych miejsc w Polsce i za granicą
• ok. 730 osób biorących udział w programie na żywo
• 6 mówców z różnych wyznań chrześcijańskich 
• 3 poruszające historie Bożego działania 
• 3 koncerty muzyki chrześcijańskiej 
• krótkie formy teatralne i taniec z flagami

RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE po raz 20
Spotkanie adresowane do całych rodzin, w drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia o godz. 16.00, w teatrze im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie, w którym wzięło udział ok. 400 osób. W progra-
mie: spektakl teatralny Studia Dono: „Gino i Suzi - czyli Kochaj 
sąsiada swego jak siebie samego”, Słowo Boże głoszone przez 
ks. Tymoteusza Bujoka oraz wspólne kolędowanie. 
W jego orgaznizację zaangażowanych było 8 pracowników 
CME i 10 wolontariuszy.

AKCJE CHARYTATYWNE

RODZINA RODZINIE od 1999 roku
W ciągu roku udzielaliśmy regularnego, comiesięcznego 
wsparcia trzem rodzinom zagrożonym ubóstwem. W lipcu 
pokryliśmy koszty operacji stomatologicznej czternastolatka 
chorującego na zespół Aspergera.  Łącznie w roku 2019 udzie-
liliśmy finansowego wsparcia w wysokości 12 200 zł. 
Komitet funduszu tworzy 3 wolontariuszy i 1 pracownik CME.

PREZENT POD CHOINKĘ od 2001 roku
To była już 19. edycja tej akcji. Dzięki zaangażowaniu polskich 
darczyńców z przedszkoli, szkół i Kościołów wysłaliśmy 6620 
paczek świątecznych na Białoruś (Grodno, Witebsk), Ukrainę 
(Borysław, Charków), do Rumunii (Sybin, Braszów, Jassy), 
na Słowację oraz dzieciom przebywającym w obozach dla 
uchodźców w Bułgarii. W akcję zaangażowanych było kilku-
set wolontariuszy, w tym 139 koordynatorów lokalnych, dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodziców i nauczycieli oraz 
ponad 60 wolontariuszy w wieku od kilkunastu do ponad 70 
lat, którzy w ciągu końcowych 14 dni akcji sortowali,  pako-
wali i przygotowywali paczki do transportu. Od początku akcji 
wysłaliśmy już ponad 87 tysięcy paczek.

DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ od 2009 roku
To fundusz  finansowego wsparcia wypoczynku dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  W 2019 roku 
dofinansowaliśmy pobyt 1 osoby na Chrześcijańskim Obozie 
Technologicznym w Wiśle,  3 osobom na młodzieżowym „Faj-

nym! obozie” i 7 osobom na obozie „Z Przyjacielem”. W sumie 
pomogliśmy w wyjeździe na wypoczynek 11 dzieciom i nasto-
latkom, łączną kwotą 11 320, 00 zł. 
Zaangażowanych 8 wolontariuszy: 5 Ambasadorów Nadziei i 3 
członków Komitetu. 

LIST DO DZIECIĄTKA od 2011 roku
Dzieci z programu Grupy Mocy, z którymi pracujemy przez cały 
rok w bytomskich dzielnicach Bobrek, Rozbark i Śródmieście, 
ich rodzeństwo oraz podopiecznych Szkoły Mobilnej (również 
z rodzeństwem) poprosiliśmy o napisanie listu do Dzieciątka. 
Następnie listy zostały przekazane do Dzieciątek – wszystkich 
chętnych osób i grup, które zadeklarowały chęć przygotowa-
nia prezentów, każdy o  wartości ok 100 zł. W akcji chodzi 
o spełnienie dziecięcego marzenia - zakupienie i zapakowanie 
paczki dla konkretnego dziecka, zgodnie z jego prośbą zawartą 
w liście. Prezenty zostały przekazane 142 dzieciom przez na-
szych pedagogów ulicy podczas spotkań wigilijnych oraz pry-
watnych wizyt w domach. Prezenty przygotowało 113 osób, 
rodzin, grup pracowniczych, parafialnych, studenckich. W ak-
cję zaangażowali się także nauczyciele szkół podstawowych 
oraz przedszkoli, którzy sami organizowali zbiórki w swoich 
placówkach. W 2019 roku po raz pierwszy dodatkowo moż-
na było wesprzeć akcję wpłacając „cegiełkę” – z tego tytułu 
wpłynęło do nas 2 756 zł. 

FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. KS. ADAMA PODŻORSKIEGO 
od 2018 roku
W październiku, na początku roku szkolnego 2019/2020 Ko-
misja funduszu w składzie: ks. Marcin Podżorski (członek ro-
dziny), Paweł Gumpert Obst (dyrektor CME) i Marek Cieślar 
(koordynator Szkoły Biblijnej) przyznała stypendia pięciu stu-
dentom Szkoły Biblijnej w łącznej wysokości 4 600 zł.

DLA DZIECI

REKOLEKCJE PASYJNE 
• 1-3 kwietnia i 15-17 kwietnia 2019 
• przeprowadzono 12 spotkań w 3 miejscowościach: Dzięgielów, 
Drogomyśl, Wisła
• temat spotkań: „Najlepszy przyjaciel”, “Daniel w jaskini lwa”, 
Historia o dobrym człowieku”. 
• program składał się z dwóch części: spektakl Teatru Eden, 
potem krótkie omówienie tego spektaklu,  
• uczestnicy: ok. 510 uczniów
• prowadzący: 2 aktorzy Teatru Eden i 3 pracowników CME

OBÓZ DLA DZIECI „Z PRZYJACIELEM”
• od 4 do 13 sierpnia 2019 w Zwierzyniu, w Bieszczadach
• cel: ciekawy i aktywny wypoczynek dzieci, rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności i samodzielności, integracja dzieci z róż-
nych rejonów Polski
• temat: „Na drodze do nieba”. Cykl ten na przykładzie wybra-
nych postaci biblijnych opowiadał o drodze, która prowadzi do 
nieba. Pokazywał znaki stojące przy drodze, które sprawiają 
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że, gdy się je przestrzega, droga staje się bezpieczniejsza. 
• uczestnicy: 49 dzieci z Gliwic, Niepołomic, Hażlacha, Bażano-
wic, Zelowa, Włocławka, Mikołowa, Simoradza, Rudy Śląskiej, 
Jaworza, Krakowa, Wisły, Opola, Strzelec Opolskich, Goleszowa, 
Słupska, Górek Małych, Zamarsk, Cieszyna, Skoczowa, Bład-
nic Dolnych, Studzionki, Jastrzębia Zdroju, Gołkowic, Orzesza, 
Kowal 
• prowadzący: 4 wolontariuszy, 1 pracownik CME

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Półkolonie, współorganizowane przez Centrum Misji i Ewan-
gelizacji, to zajęcia, które amerykańscy wolontariusze prowa-
dzą dla dzieci w Polsce, czyli okazja do zetknięcia się z żywym 
językiem angielskim. Program półkolonii to również zajęcia 
artystyczne, plastyczne i rekreacyjno-sportowe, na których 
dzieci doskonalą sprawność językową i są motywowane do 
dalszej nauki języka.
W roku 2019 półkolonie odbyły się w dwóch terminach:
17-29 lipca oraz 31 lipca - 12 sierpnia. 
W projekcie udział wzięły parafie ze Słupska, Rypina, Rado-
mia, Kluczborka, Goleszowa, Zelowa i Konina.
• uczestnicy: 280 dzieci
• 32 wolontariuszy z Polski i 30 wolontariuszy z USA  
• partner: The Lutheran Church Missouri Synod (USA)

DLA MŁODZIEŻY

CHOT Chrześcijański Obóz Technologiczny po raz 6
10-16 lutego, Wisła-Czarne
CHOT to obóz z charakterem! Ćwiczymy głowy i umiejętności, 
a  jeśli zima dopisuje – także ciała. Wspólnie odkrywamy, że 
jako chrześcijanie mamy różne talenty i że każdy jest potrzeb-
ny w Kościele.
Odbyły się warsztaty: astronomiczne, nagłośnieniowe, pro-
jektowanie graficzne, cięcie i grawerowanie laserem, druk 3D 
i roboty.
• 28 młodych uczestników, 7 wolontariuszy: 3 wychowawców 
i 4 osoby prowadzące warsztaty 

BEZSENNA NOC po raz 22
20 kwietnia, Drogomyśl
Tematem było nasze życie duchowe, które zostało przyrówna-
ne do życia drzewa. W czterech wystąpieniach przedstawiono:  
ważne fakty o drzewach - ile produkują tlenu, jak ważne są 
dla całego ekosystemu, drzewa występujące na kartach Biblii, 
ich znaczenie symboliczne oraz przeprowadzony został quiz. 
Całość programu przeplatana była eventem związanym z za-
sadzeniem i pielęgnacją drzewa. Oprawę muzyczną przygoto-
wał chór i trio z Drogomyśla oraz Zespół CME.
• 650 uczestników, 51 wolontariuszy (obsługa audio-wideo, 
prowadzący, pomoc przy posiłkach, parkingowi)

FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY
1-10 sierpnia, Waszeta 
Celem obozu była integracja młodzieży z całej Polski, pozna-

nie nowych zakątków kraju oraz pogłębienie relacji z Bogiem. 
Wieczorne wykłady na temat różnego rodzaju władzy prowa-
dzili: ks. Bogusław Sebesta, Andrzej Kaczmarczyk, ks. Łukasz 
Stachelek, ks. Marcin Podżorski. Rano studiowaliśmy księgę 
Jozuego. W obozie udział wzięły zorganizowane grupy mło-
dzieżowe z Cieszyna, Goleszowa oraz osoby z miejscowości: 
Skoczów, Ustroń, Wisła, Międzyrzecze, Drogomyśl, Jastrzębie, 
Studzionka, Lasowice, Bytom, Gliwice, Katowice, Łask, Włocła-
wek i 2 osoby z Wielkiej Brytanii.
• 83 uczestników, 13 wychowawców i pomocników

NOC Z LUTREM
• 31 października, po raz 19, kościół ewangelicki w Skoczowie
• hasło: „Bezpiecznie”.
• integracja młodzieży, budowanie tożsamości wyznaniowej
• ok. 530  uczestników, 32 wolontariuszy, w tym 17 parafian 
ze Skoczowa

SPOTKANIA ZORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z DIECEZJALNYM 
DUSZPASTERZEM MŁODZIEŻY DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ

DIECEZJALNY ZJAZD KONFIRMANTÓW
2 marca, Bielsko-Biała
Zjazd odbył się po raz trzeci i był połączony ze spotkaniem 
dla rodziców konfirmantów. Kościół Zbawiciela przy pl. Lutra 
wypełnił się po brzegi. Program, pod hasłem „Wierzę!” przy-
gotowało i poprowadziło 24 księży. Młodzież m.in. podzielono 
na 18 grup, które przechodziły przez 6 stacji, gdzie pod opie-
ką liderów rozmawiano na tematy: stworzenie, Bóg-człowiek, 
śmierć i zmartwychwstanie, niebo, Duch Święty, Kościół. Spo-
tkania odbywały się równolegle w dwóch światach – realnym 
i wirtualnym (w zamkniętej grupie na facebooku). 

SPOTKANIE LIDERÓW
22-23 listopada, Dzięgielów, CME
W spotkaniu wzięło udział 26 osób pracujących z młodzieżą 
w diecezji cieszyńskiej (liderzy, księża, studenci ChAT). Opraco-
wano kalendarz imprez młodzieżowych na rok 2020. 

GRUPA PEDAGOGÓW ULICY UNO

W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projek-
tu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedago-
giki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. To pedagogika podwórkowa 
o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym 
skierowana do dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat, spędzających 
czas wolny na podwórku, na placu zabaw osiedla mieszkanio-
wego, w centrach handlowych. Celem projektu oraz działań 
prowadzonych przez streetworkerów jest wzrost samooceny 
dzieci i młodzieży poprzez udział w cyklu zajęć profilaktycz-
nych, edukacyjnych i animacyjnych. W projekcie realizujemy 2 
programy: Grupy Mocy dla 29 podopiecznych, z którymi praca 
odbywa się przez 1,5 roku (2 cykle) oraz Szkoła Mobilna – dla 

.
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60 podopiecznych każdego roku. W ramach projektu odbyły 
się warsztaty artystyczne, sportowe  oraz edukacyjno-profi-
laktyczne nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przemocy, asertywności, porozumienia bez przemocy. 
Zaszły też u nas zmiany kadrowe. Koordynatorem naszej Gru-
py został Robert Cieślar, a kierownikiem placówki Wsparcia 
Dziennego w formie pracy podwórkowej, którą tworzy GPU 
UNO, Katarzyna Kukucz.
W 2019 r. zorganizowaliśmy także: Grę miejską dla dorosłych 

„Street City Life” z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy 
(12.04). Gra odbywała się na terenie 4 dzielnic i odkrywa-
ła przed uczestnikami tajniki streetworkingu. Wzięło w niej 
udział 14 drużyn (25 osób), których zadaniem było przemiesz-
czać się między lokacjami, w których na co dzień pracujemy 
i rozwiązać ciekawe zadania przybliżające naszą pracę.
2 kwietnia, na zaproszenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 
w Bytomiu uczestniczyliśmy w Niebieskim Marszu dla Auty-
zmu, gdzie z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej animowaliśmy 
czas dzieciom promując Międzynarodowy Dzień Autyzmu.
Zorganizowaliśmy także dla naszych podopiecznych śniada-
nie wielkanocne (18.04), rozdawaliśmy w dzielnicach słodycze 
z okazji Dnia Dziecka (1.06), a w wakacje przygotowaliśmy dla 
podopiecznych półkolonie letnie oraz Festiwal Zabawy tym ra-
zem nt. żywiołów (15–17.07 Rozbark, 19-20.07 Karb, 23-25.07 
Bobrek, 30.07-1.08 Śródmieście), łącznie w FZ wzięło udział 
1250 dzieci. Ze Szkołą Mobilną wzięliśmy udział w programie 
TE w Dzięgielowie oraz w XV Dniu Organizacji Pozarządowych 
w Bytomiu (30.08).  W Mikołajki (6.12) rozdawaliśmy słodycze 
a w grudniu spotkaliśmy się z podopiecznymi przy  wigilijnym 
stole (18.12,) wspólnie kolędowaliśmy i rozdawaliśmy prezenty 
z akcji List do Dzieciątka. 
Razem z Fundacją ING Dzieciom wyremontowaliśmy salę udo-
stępnioną nam na zajęcia przez parafię ewangelicką z Mie-
chowic, korzystamy z niej w okresie jesienno-zimowym; szli-
fowaliśmy palety, malowaliśmy ściany, szyliśmy pokrowce na 
materace, składaliśmy kolaże ze zdjęć, składaliśmy kanapy 
z palet i malowaliśmy graffiti. 
W 2019 r. gościliśmy u nas 2 praktykantów: Leę Wilde i Ja-
kuba Kasprzyckiego. Zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci 
i młodzieży było: 8 wychowawców podwórkowych w progra-
mie Grupy Mocy, 4 wychowawców podwórkowych w programie 
Szkoła Mobilna, 20 wolontariuszy.

DZIAŁANIA MISYJNE

POMOC DLA AFRYKI
Głównym celem projektu jest niesienie pomocy mieszkańcom 
wsi Pobe Mengao w północnej części Burkina Faso, jednego 
z najuboższych państw świata. W tym roku wsparto też finan-
sowo „Noc Uwielbienia” w kościele ADONAI w Ouahigouya (12 
lipca). Wydarzenie to ma wymiar ewangelizacyjny, bo uczest-
niczą w nim nie tylko chrześcijanie oraz wymiar charytatywny, 
bo każdy uczestnik Nocy otrzymuje posiłek; jest to niezwykle 
ważne, gdyż w mieście przebywają tysiące uchodźców we-
wnętrznych, którzy bardzo często cierpią głód, ponieważ nie 

otrzymują żadnej pomocy humanitarnej. Podczas lipcowego 
TE w Dzięgielowie koordynatorka projektu, wolontariuszka CME 
Lidia Żur zorganizowała warsztaty afrykańskie i funkcjono-
wało stoisko z rękodziełem z Polski i z Burkina Faso, wszyst-
kie zebrane fundusze zostały przeznaczone na pomoc dla 
mieszkańców Burkina Faso. Odbyło się również seminarium, 
podczas którego dr Lidia Żur opowiedziała o trudnej sytuacji 
mieszkańców tego kraju.
Działania w ciągu roku skupiały się na wspieraniu uchodź-
ców z regionu północnego Burkina Faso.  Obecnie trwa ak-
cja pomocy finansowej dla uchodźców wewnętrznych z Pobe 
Mengao, którzy mieszkają w: Djibo, Ouahigouya, Kongoussi 
oraz Ouagadougou. W Pobe Mengao pozostało jedynie 20 wo-
lontariuszy, których zadaniem jest obrona pustej wioski przed 
niszczycielskimi napadami terrorystów (stan z grudnia 2019).  
Pozostałe osoby starają się żyć w zupełnie nowych dla nich 
okolicznościach, mając do dyspozycji to z czym uciekli z Pobe 
Mengao (ubrania, które mieli na sobie) i to, co otrzymali z CME 
w ciągu 2019 roku. 
Bieżącą sytuację można śledzić na blogu „Pomoc dla Afryki”,  
www.oblicza-afryki.blogspot.com.

SZPITAL W ASUANIE (EGIPT)
Od 2014 roku zatrudniona w CME Anna Pinkas, pielęgniarka-

-misjonarka, pracuje w szpitalu misyjnym (Evangelical Mis-
sion Hospital Al Germaniyya) w Asuanie, mieście położonym 
nad samym Nilem. W 2019 roku oprócz pracy typowo pie-
lęgniarskiej Ania kontynuowała szkolenia dla miejscowych 
pielęgniarek, była też odpowiedzialna za Oddział Intensywnej 
Terapii, prowadziła szkolenia dla nowych pracowników tego 
oddziału. Była odpowiedzialna za pielęgniarki i pielęgniarzy 
pracujących w szpitalu w ramach misji krótkoterminowych, 
koordynowała kursy języka angielskiego dla wszystkich pra-
cowników szpitala.
W kwietniu, przebywając w Polsce, wygłosiła serię prelekcji 
w Wiśle, wzięła też udział w konferencji ZOOM w Warszawie, 
gdzie podzieliła się swoim świadectwem na nabożeństwie 
oraz wzięła udział w panelu dyskusyjnym: „Kawa z misjo-
narzem”. W maju wygłosiła prelekcje w Ustroniu, Pszczynie 
i Goleszowie, a w czerwcu w Wiśle, Hażlachu i Dzięgielowie. 
W czerwcu przebywała też przez tydzień w Niemczech, gdzie 
opowiadała o pracy misyjnej w Asuanie uczestnikom spotkań 
biblijnych. W lipcu, w ramach Tygodnia Ewangelizacyjnego 
w Dzięgielowie poprowadziła seminarium i pomagała na sto-
isku afrykańskim.
O swojej pracy Ania informuje na bieżąco na blogu www.od-
krywanie-afryki.blogspot.com.

SPOTKANIA BIBLIJNE I FORMACYJNE 

GODZINY BIBLJNE
To cykl regularnych, zazwyczaj cotygodniowych spotkań ze 
Słowem Bożym, odbywających się od lat w parafiach ewange-
lickich. W 2019 roku prowadziło je 14 ewangelistów. 
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INNE SPOTKANIA
W ciągu całego roku spotkania biblijne, formacyjne, dla ko-
biet, narzeczonych i małżeństw prowadzili Mariola i Roman 
Fengerowie:

- 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 - 142 uczestników, 
w tym 12 wolontariuszy

- śniadanie dla kobiet w Tychach  - 185 uczestników, w tym 
15 wolontariuszy
- spotkania biblijne w fundacji “Błękitny Krzyż” w Pszczynie
- godziny biblijne w Cisownicy,  Czerwionce Leszczynach, 
Pszczynie, Sosnowcu i w Domu Sióstr w Dzięgielowie

- spotkania z cyklu „Spotkania z ewangelią” w Hołdunowie 
i w siedzibie fundacji „Uskrzydlij dzieciaki” w Chorzowie  

- spotkania biblijne w Tychach (dla różnych grup w poniedział-
ki i piątki)

- spotkania biblijne w siedzibie fundacji „Uskrzydlij dzieciaki” 
w Chorzowie

- spotkania biblijne w siedzibie fundacji „Błękitny Krzyż” 
w Pszczynie

- nabożeństwa i kazania niedzielne (9) i tygodniowe (5) w Tychach,
- nabożeństwa niedzielne w Bytomiu Miechowicach (3) i w Świę-
tochłowicach (1)  

- tygodniowe w Wirku (3) oraz w Mikołowie (5)
- kolacja dla mężczyzn w Wiśle-Malince i wykłady w Szkole 
Biblijnej w Dzięgielowie

- spotkania biblijne na Skype
- 24 spotkania dla seniorów w Tychach
- 4 spotkania dla małżeństw w Orzeszu
- 2 kursy przedmałżeńskie w Skoczowie (łącznie dla 18 osób)
- wykłady na konferencji w Wiśle-Czarnem i na spotkaniach 
w Dzięgielowie, Jastrzębiu, 

- prowadzenie grup dyskusyjnych, seminariów i rozmów dusz-
pasterskich na Tygodniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie 
i Mrągowie

- trzydniowa ewangelizacja w Cisownicy.
- spotkanie dla małżeństw w Czeskim Cieszynie i wykład na 
konferencji dla rodzin w Piosku w Republice Czeskiej
Łącznie w spotkaniach i konferencjach wzięło udział ponad 
1800 osób. 

SZKOLENIA

SZKOŁA BIBLIJNA
Tu wszystkich pragnących lepiej rozumieć Słowo Boże i na 
nim budować swoje życie zapoznajemy z treścią i przesła-
niem ksiąg Starego i Nowego Testamentu, i z podstawowymi 
doktrynami biblijnymi. Nauka przebiega w cyklu dwuletnim, 
obejmuje 38 zjazdów (zajęcia w soboty od 8.00 do 18.00). 
W pierwszej połowie 2019 roku mieliśmy 18 studentów, 9 
z nich w lipcu otrzymało dyplomy ukończenia dwuletniego 
kursu biblijnego, zostając absolwentami Szkoły Biblijnej.

W niedzielę 6 października odbyło się nabożeństwo inaugu-
rujące nowy rok akademicki 2019/2020, naukę podjęło 24 
słuchaczy: na pierwszym roku 16, a drugi rok nauki konty-
nuowało 8. Od stycznia do grudnia 2019 roku odbyło się 19 
zjazdów. Grono wykładowców liczyło 14 osób.

KURSY DUSZPASTERSKIE
Kursy składają się z 8-9 dwudniowych zjazdów i prowadzone 
są według standardów TPiPP.  
W pierwszym półroczu kontynuowano kursy na poziomie pod-
stawowym i dla zaawansowanych w Dzięgielowie (5 uczestni-
ków) i w Warszawie (8). Certyfikaty ukończenia kursu otrzyma-
ło 13 osób. Jesienią rozpoczęły się nowe kursy w: Dzięgielowie 
(8) i w Warszawie (8). Kursy prowadzą superwizorzy TPiPP: 
Urszula Broda, Bożena Giemza i ks. dr Grzegorz Giemza.
Dodatkowo w Dzięgielowie Urszula Broda prowadziła nie-
certyfikowany kurs „Warsztaty Umiejętności Duszpasterskich”  
(8 spotkań po 5 godz. lekcyjnych, 5 uczestników).

STUDIO NAGRAŃ I NAGŁOŚNIENIE

Jak co roku dział nagłośnienia obsługiwał wszystkie duże 
imprezy organizowane przez CME, w tym Tygodnie Ewan-
gelizacyjne w Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie. Oprócz tego 
świadczył również usługi dla zewnętrznych zleceniodawców. 
W studiu nagrano audycje z cyklu „5 minut nad Biblią” dla 
Programu Drugiego Polskiego Radia oraz audycje dla Radia 
Katowice. Zrealizowano także kilka materiałów wideo promu-
jących różne działania CME. W studiu regularnie odbywały się 
próby Zespołu CME.

ZESPÓŁ CME

Zespół regularnie spotykał się na próbach oraz prowadził 
uwielbienie w trakcie: ProChrist Polska, Bezsennej nocy, na-
bożeństwa w zborze Elim w Cieszynie oraz na Tygodniu Ewan-
gelizacyjnym w Dzięgielowie. W mniejszym składzie zespół 
prowadził również śpiew w trakcie TE Mrągowo.

WYDAWNICTWO WARTO

Wydawanie książek i płyt oraz projektowanie plakatów, ulo-
tek, zaproszeń, bannerów i in. to nasza codzienność. W 2019 
roku obsługiwaliśmy wydawniczo wszystkie działania CME 
oraz współpracowaliśmy z różnymi parafiami, Kościołami itp. 
Wydaliśmy następujące publikacje: Prawosławni i luteranie 
w dialogu Romana Prackiego, Osobno czy razem? Ewy Jóź-
wiak, To nie koniec Piotra Lorka, Nic do oclenia Lidii Czyż, 
Tworzymy pokój red. zbior., Słowo do siedmiu zborów Ilony 
Hajewskiej oraz wyprodukowaliśmy serial animowany Życie 
Marcina Lutra z arkuszami dydaktycznymi. Wznowiliśmy także 
książki: Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień Marcina 
Lutra, Słodkie cytryny Lidii Czyż, Boga bez brody Piotra Lor-
ka i Luterański katechizm dla dorosłych red. B. Giemzy i M. 
Hintza oraz płyty: Zwątpienie zdziwienie Beaty Bednarz i dwa 
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słuchowiska: Kolorowy śmietnik i Teoś i Wielkanoc w reż.  
J. Latosa. Więcej o nas na www.warto.cme.org.pl.

KSIĘGARNIA WARTO

W sprzedaży było około 4290 tytułów, w tym 590 nowych 
oraz kartki, plakaty, gadżety. Jako księgarnia stacjonarna 
i internetowa obsłużyliśmy łącznie 9,5 tys. osób, w tym 360 
zamówień internetowych. Pozyskaliśmy 250 nowych kontra-
hentów. Przygotowaliśmy także stoiska zewnętrzne dla para-
fii w: Skoczowie, Jastrzębiu, Drogomyślu, Olsztynie, Tychach, 
Zelowie, Kluczborku, Grudziądzu i Orzeszu, a także na Tygo-
dniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, Mrągowie i Zelowie, 
Śniadaniach dla kobiet w Świętochłowicach i Tychach. Prowa-
dziliśmy sprzedaż w czasie wiosennej i jesiennej sesji Synodu 
Kościoła w Warszawie oraz w trakcie sesji Synodu Diecezji 
Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i Cieszynie. Przygotowaliśmy 
stoiska na konferencję księży Diecezji Cieszyńskiej w Wiśle 
i konferencję Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego. 
Jako jedna z dwóch cieszyńskich wyróżnionych księgarń wzię-
liśmy udział w organizowanej po raz pierwszy Nocy Księgarń, 
zapraszając na wielogodzinny program, w czasie którego od-
bywały się promocje książek i spotkania z autorami.
W księgarni pracują 3 osoby zatrudnione w CME.

DZIAŁ TECHNICZNY

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, terminowymi 
przeglądami budowlanymi,

- dbaniem o budynki, samochody i tereny będące własnością 
CME.

KUCHNIA i AKCJA OBIADY NA KÓŁKACH 

Wydaliśmy 18 557 obiadów. Gotowaliśmy obiady dla pracow-
ników, wolontariuszy, starszych i samotnych osób mieszkają-
cych na terenie gmin Cieszyn, Goleszów i Ustroń. Przejechali-
śmy 20 760 kilometrów. 

WWW 

W ciągu roku stronę www.cme.org.pl. odwiedziło 28 475 osób. 
Największym zainteresowaniem nasza strona cieszyła się 
w trakcie marcowej kampani ewangelizacyjnej ProChrist gdzie 
nasze strony odwiedzono 5223 razy oraz w trakcie lipcowego 
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, kiedy odnotowa-
no 3587 wyświetleń on-line. Transmisje internetowe z Tygo-
dnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie obejrzało na żywo 
5865 osób.

Fanpage CME na portalu facebook.com na początku roku 2019 
lubiły 3 323 osoby, na końcu roku liczba fanów wynosiła 3 704. 
Liczba fanów zespołu CME wzrosła z 1 357 do 1 415 osób.

NASZE PORTALE: 
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 

FINANSE 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! Wszystkie 
nasze projekty zostały zrealizowane dzięki przychodom pozy-
skanym w następujący sposób: 

Przychody w procentach

Dotacja Kościoła      8%
Darowizny i ofiary     24% 
Dotacje krajowe       14%
Dotacje zagraniczne     5%
Przychód ze sprzedaży towarów i usług,  
opłaty za uczestnictwo       38%
Przychód z 1%      2%
Przychody z jednostek kościelnych   2%
Pozostałe przychody     7% 

SUMA 3 248 555,44 zł     100%



1%
W 2019 roku dotarliśmy do ponad 60 000 osób, pomagało nam łącznie 
ponad 800 wolontariuszy, w tym 50 stałych. Współpracowaliśmy z ponad 
300 partnerami: instytucjami oraz osobami prywatnymi. 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego  
KRS 0000225011

Zapraszamy do współpracy

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

  NASI PARTNERZY
117 parafii ewangelicko-augsburskich i ewangelicko-reformowanych, ponad 60 szkół i przedszkoli w całej Polsce, 
grupy młodzieżowe, studenckie i klasy szkolne (dot. Prezentu pod choinkę) / Baza Sprzętu RKS w Dzięgielowie / BC 
Cross / Biblijne Stowarzyszenie Misyjne / Break Free from the Body / Burmistrz Miasta Wisła / Centrum Ewangelickie 
im. Matki Ewy / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrza-
łość / Deo Recordings / 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 / Ewangelicy.pl / Evangelisch-Luthe-
rische Gemeinde Grodno, Białoruś / FabLab Wisła / Forum Kobiet / Fundacja Centrum Uskrzydlij Dzieciaki Chorzów / 
Fundacja Chewra Ukraina / Gmina Bytom / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie / Jednota / Koło Pań 
parafii ewangelickiej w Bładnicach / Koło Teologów Ewangelickich / Komendant Gminny OSP w Goleszowie / Komisja 
ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła EA / Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP / Kościół Ewangelicko-Re-
formowany w Polsce / KRAK-WIS Mirosław Flis Malinowy Ogród / Mentorendienst Osteuropa / Miasto Wisła / Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu / Mobile School, Belgia / #nwcm - myślenie dozwolone / Open Doors Polska / 
OPUS / Osoby prywatne / OSP Dzięgielów / Pani Organizator eladanelfirlapaniorganizator / Parafia Ewangelicko-Re-
formowana w Zelowie / Parafia Rzymskokatolicka w Dzięgielowie / Premium Ubezpieczenia Tomasz Firla / Polska 
Rada Ekumeniczna / Portal Luteranie. pl  / Portal wolnizawodowo.pl / PPHU ELPOL w Goleszowie / PPHU JERZY  
w Dzięgielowie / ProChrist / Przedsiębiorstwo Handlowe „Tasyn” Adam Sztwiertnia / PWr Aerospace / Rabbit Form 
/ Salvati Copii Filiale Iasi / Sąd Rejonowy w Raciborzu / SCHPÓŁNOC.pl / 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 / Studio Dono / Studio Zorza / Synodalna 
Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP / Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie 
/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle / Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Pszczyna / Śniadanie dla kobiet / Teatr EDEN  
w Wieliczce / Teatr Dobrego Serca w Warszawie / Tomasz Cendrowski / Towarzystwo Biblijne w Polsce / Towarzystwo 
Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce / Usługi Rolnicze Dariusz Śliwka / Wispol / Wójt Gminy Goleszów / 
Wolni Zawodowo Tomasz Bijok / Wrocławskie i Warszawskie Forum Kobiet / Wspólnota Drzewo Oliwne / Wybrane 
parafie ewangelickie w Polsce / Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie / Zespół Szkół im. W. Szybińskiego / ZPUH 
Kargo Karol Hławiczka / Zwiastun Ewangelicki


