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We wszystkich działaniach, imprezach i ak-
cjach towarzyszyło nam biblijne hasło roku  
z Ewangelii Marka: „Wierzę, ratuj mnie w mo-
jej niewierze” (9,24|BE). 

Wyznanie i prośba, skierowane do Jezusa, 
w ciągu całego roku inspirowały nas do od-
krywania na nowo fundamentu wiary i ży-
cia, zachęcały do przychodzenia do Niego 
ze szczerymi pytaniami w trudnym czasie 
pandemii, zmieniającej tak bardzo warun-
ki funkcjonowania Kościoła, społeczeństwa, 
rodziny. Mobilizowały nas też do szukania 
nowych rozwiązań, form i sposobów działa-
nia, tak, by być wsparciem dla innych. 

Mamy nadzieję, że odbiorcy naszych progra-
mów oraz współpracujący z nami partnerzy, 
a także osoby wspierające i zaproszeni go-
ście, odnaleźli w naszych poszukiwaniach 
zaproszenie i zachętę do przemyśleń i war-
tościowych działań, a przede wszystkim in-
spirację do zaufania Bogu. 

W naszej pracy docieramy do dzieci i mło-
dzieży, osób dorosłych i seniorów. Współ-
pracujemy z organizacjami pozarządowy-
mi i samorządami przy realizacji projektów  
w różnych miejscach Polski oraz z partner-
skimi organizacjami międzynarodowymi. 

MOTYWUJEMY
I STWARZAMY 
MOŻLIWOŚCI DO: 

> odkrywania swojego powołania 

>  zaangażowania dla dobra innych 

>  rozwijania zdolności, w które Bóg 
 wyposaża człowieka 

> nabywania nowych umiejętności
  i kompetencji 

>  tworzenia dobrych relacji 
 międzyludzkich 

OBSZARY NASZEGO  
ZAANGAŻOWANIA

SPOŁECZNY

Rodzina rodzinie, Daj dzieciom na-
dzieję, działania pomocowe dla 
Asuanu (szpital w Egipcie) i Pobe 
Mengao (Burkina Faso), działaność 
streetworkerska, obozy

CHARYTATYWNY

Prezent pod choinkę – pomoc dla 
dzieci zagrożonych ubóstwem na 
Ukrainie, Białorusi i w Rumunii 
oraz List do Dzieciątka, skierowa-
ny do dzieci ulicy i ich rodzin

EWANGELIZACJA
Tygodnie i spotkania 
ewangelizacyjne

EDUKACYJNY
Szkoła Biblijna, kursy duszpaster-
skie, poradnictwo psychologiczno-

-pastoralne, szkolenia dla młodych

MEDIA

Internet, radio, książka i film: pro-
mowanie i sprzedaż literatury 
oraz muzyki chrześcijańskiej, wy-
dawanie i identyfikacja wizualna 
wydarzeń w Kościele
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PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE 
Dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji jest 
diakon Paweł Gumpert Obst. Na koniec 2020 roku 
mieliśmy 27 świeckich pracowników etatowych 
(w tym 2 na urlopach), 3 pracowników duchow-
nych i 54 osoby współpracujące na stałe z różny-
mi działami CME.   1 osoba pracuje poza granica-
mi Polski jako pielęgniarka-misjonarka. Stałych 
wolontariuszy z podpisanymi umowami było 20, 
a tzw. akcyjnych, którzy pomagali nam na prze-
strzeni roku ponad 700.  

RADA CME 
Jest najwyższym organem Centrum, czuwa nad 
realizacją zadań CME, inicjuje działania, kontro-
luje i nadzoruje. Działa w składzie: ks. bp Jerzy 
Samiec – prezes, ks. Marcin Podżorski – sekretarz 
oraz członkowie: Daniel Anweiler, Jan Macura,  
ks. bp Marian Niemiec.

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
5-12 lipca, Dzięgielów

Co roku orgaznizujemy otwarte imprezy letnie, które 
odbywają się w trzech miejscach: Dzięgielowie, Ze-
lowie i Mrągowie. Z powodu ograniczeń związanych  
z pandemią w 2020 nasze zaangażowanie ograniczy-
ło się do Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.
https://www.youtube.com/c/Tydzie%C5%84Ewange-
lizacyjny/videos

71. TED w roku 2020 został zrealizowany tylko w 
formie transmisji online, w którym zachowaliśmy 
główne punkty programu, czyli programy dla dzieci 
i młodzieży, seminaria i spotkania ewangelizacyjne. 
Program dla dzieci 3-6 lat został przygotowany przez 
Sylwię McKenzie oraz grono wolontariuszy. Cztery 
spotkania realizowane były pod hasłem „Wszystkie 
stworzenia Boże, małe i duże”. 
https://www.youtube.com/watch?v=yDUU4j-
H1P8A&list=PLJJD8DGC7I1lbc9ivqX5U_TtVjp5fPeW7. 
Program dla dzieci 7-11 lat pod hasłem „Wstań, idź, 
wołaj!” został przygotowany przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość oraz wo-
lontariuszy. Pięć spotkań można obejrzeć tutaj: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=WQyKroKe0wI&li-
st=PLJJD8DGC7I1nj-hPxAbrKUBenfYclWGDc 
Na YT na koniec roku programy dziecięce miały ponad 
6700 wyświetleń. W ramach Tygodnia odbyły się tak-
że 2 nabożeństwa niedzielne, przeprowadzono 15 we-
binariów i 8 spotkań ewangelizacyjnych. Łącznie wy-
emitowaliśmy 44 godziny programu, które na żywo 
oglądało 4682 osób. Przy jego realizacji bezpośrednio 
pracowało ponad 60 pracowników i wolontariuszy CME.

C H A RYTATYW N I E 

FUNDUSZ RODZINA RODZINIE od 1999 roku 
W ciągu roku udzielaliśmy regularnego, comiesięczne-
go wsparcia dwom rodzinom zagrożonym ubóstwem 

w wysokości 7200 zł. Komitet funduszu tworzy 3 wo-
lontariuszy i 1 pracownik CME. 

FUNDUSZ DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ od 2009 roku 
Dzięki temu funduszowi możemy finansowo wspie-
rać wypoczynek dzieci z rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej. Ponieważ w roku 2020 
nie organizowaliśmy obozów dla dzieci, zebrane 
środki zostaną wykorzystane w 2021 roku. Zaanga-
żowanych 8 wolontariuszy: 5 Ambasadorów Nadziei 
i 3 członków Komitetu. 

AKCJA PREZENT POD CHOINKĘ od 2001 roku 
Dzięki zaangażowaniu polskich darczyńców z przed-
szkoli, szkół i Kościołów, pomimo utrudnień spowodo-
wanych pandemią, przekazaliśmy dzieciom na Ukra-
inie, Białorusi i w Rumunii 4490 paczek świątecznych. 
W akcję zaangażowanych było kilkuset wolontariuszy, 
w tym ponad 100 koordynatorów lokalnych, dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkolnym, rodzice, nauczy-
ciele, katecheci, duchowni. Prezenty trafiły do wspól-
not parafialnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka, 
do „dzieci ulicy” objętych działaniami streetworkerów 
oraz do dzieci niepełnosprawnych. Od początku akcji 
wysłaliśmy już ponad 92 tysiące paczek. 

AKCJA LIST DO DZIECIĄTKA od 2011 roku 
Pomimo sporych ograniczeń w funkcjonowaniu Gru-
py Pedagogów Ulicy UNO także i w tym roku udało 
się zorganizować tę świąteczną akcję charytatywną. 
Dzieci z programu Grupy Mocy, z którymi pracujemy 
przez cały rok w bytomskich dzielnicach Bobrek, Roz-
bark i Śródmieście, ich rodzeństwo oraz podopiecz-
nych Szkoły Mobilnej (również z rodzeństwem) po-
prosiliśmy o napisanie listu do Dzieciątka. Następnie 
listy zostały przekazane do Dzieciątek – wszystkich 
chętnych osób i grup, które zadeklarowały chęć przy-
gotowania 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. Pre-
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zenty otrzymało 123 dzieci, a w ich przygotowanie za-
angażowało się 95 osób, rodzin, grup pracowniczych, 
parafialnych i studenckich. W akcję zaangażowali się 
także nauczyciele przedszkoli, którzy sami organizo-
wali zbiórki w swoich placówkach. Otrzymaliśmy też 
2 paczki z materiałami do pracy z dziećmi. W 2020 
roku po raz drugi dodatkowo można było wesprzeć 
akcję wpłacając „cegiełkę” – z tego tytułu wpłynęło 
do nas 2820 zł, z czego 1190 zł stanowiło tzw. prezent 
dla streetworkera – były to cegiełki, które z woli dar-
czyńców w całości zostaną przeznaczone na szkole-
nia dla naszych pedagogów ulicy.

FUNDUSZ STYPENDIALNY 
IM. KS. ADAMA PODŻORSKIEGO od 2018 roku 
W październiku, na początku roku szkolnego 2020/2021 
Komisja funduszu przyznała stypendia 7 studentom 
Szkoły Biblijnej w łącznej wysokości 5800 zł. 

D LA  D Z I E C I 

LATO NA ŁĄCE
3–9 sierpnia, Dzięgielów
Ze względu na pandemię i rezygnację z obozu dla 
dzieci, zorganizowaliśmy zajęcia na zasadach półkolo-
nii, pod hasłem „Młodzi, Odważni, Inni”.  Każdego dnia 
przez 8 godzin prowadziliśmy program, który składał 
się m.in. z: wspólnego śpiewu, poznawania historii  
biblijnych bohaterów, nauki wierszy biblijnych, a także 
wykonywania różnych prac plastycznych, np. „lapbo-
oka”. Był także czas na gry i zabawy, zajęcia sporto-
we, dzieci przeżyły „dzień wodny” i kulinarne przed-
południe z własnoręcznym wypiekaniem pierniczków 
oraz wizytę strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Bażanowic i Dzięgielowa W zajęciach uczestniczyło 
48 dzieci, 7 wolontariuszy i 1 pracownik CME.

D LA  M ŁO D Z I E Ż Y 

CHOT CHRZEŚCIJAŃSKI OBÓZ TECHNOLOGICZNY 
19–25 stycznia, Wisła-Czarne
Podczas siódmej edycji obozu, tym razem pod  
hasłem „Wybudujmy dom!” w trakcie warsztatów, 
poszczególne zespoły budowały dom, m.in.: budow-
lany (zbrojenia, cegły, murowanie, wylewki), cieśli 
(projekt i wykonanie na ploterze okien, drzwi i więźby), 
instalacyjny (instalacja oświetleniowa i elektronicz-
na budynku), meblowy (meble i elementy drukowane  
w 3D), dokumentacyjny (filmowanie pracy, montaż 
filmu). Młodzi, pochodzący z Krakowa, Łasku, Katowic, 
Tychów, Skoczowa, Cieszyna, Dzięgielowa, Goleszowa, 
Wisły, razem grali, studiowali Biblię i bawili się.
W obozie wzięło udział: 18 uczestników i 6 osób  

dochodzących na warsztaty oraz 3 wychowawców 
i 5 osób prowadzących warsztaty. 
https://www.facebook.com/CentrumMisji/vide-
os/963666654027689

BEZSENNA NOC 
11 kwietnia, YouTube
Ta coroczna impreza skierowana do młodych ludzi  
w tym roku miała inną formę, bo programu online 
(1950 wyświetleń), który przebiegał pod hasłem „Wol-
no”. Cel jednak pozostał ten sam – zachęcenie do  
refleksji nad istotą świąt Wielkiej Nocy.  
https://youtu.be/gfWDazAxIUM

MŁODZI #NAWYPASIE  
27 lipca – 2 sierpnia 
Zamiast corocznego wyjazdowego obozu dla młodzie-
ży, CME i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zapro-
sili młodych na dzięgielowskie łąki. To był niezwykły 
czas pod każdym względem: dla ciała (zajęcia sporto-
we, gra terenowa), duszy (wspólny śpiew i wieczorna  
Dobra Nowina), dla brzucha (grillowanie, smaczne 
przekąski, kiełbasa z ogniska). W programie, który 
każdego dnia trwał 8 godzin, wzięło udział: 30 mło-
dych, 13 wolontariuszy, 2 pracowników CME.

DOBRY WIECZÓR! #MŁODZI [10 357 wyświetleń]
29 października – 1 listopada 
To był nasz eksperyment online. Co wieczór, przez  
4 dni, od godziny 20.00, emitowaliśmy na żywo pro-
gram, na który składały się: rozmowy ze specjalista-
mi, historie młodych ludzi, rozważanie Słowa Bożego, 
modlitwa, a także kącik kulinarny. Głównymi mówca-
mi wieczorów byli: ks. Arkadiusz Raszka i absolwent 
teologii Mateusz Mendroch. Organizatorami tego wy-
darzenia, obok CME, byli: ogólnopolski i diecezjalny 
(cieszyński) duszpasterz młodzieży. 
Wykorzystaj szansę, Mateusz Mendroch 
Rozwal system miłością, ks. Arek Raszka 
(Nie) bądź głupi, Mateusz Mendroch 
Bądź Bożym gościem, ks. Arek Raszka

DOBRY ADWENT #MŁODZI [3332 WYŚWIETLEŃ]
29 listopada, 6, 13, 20 grudnia o 18.00 
Czyli cztery godzinne, młodzieżowe wieczory adwen-
towe z muzyką, Słowem Bożym, modlitwą, przepisa-
mi na świąteczne potrawy i wartościowymi pomysła-
mi na prezenty. W realizację programu, pod względem 
merytorycznym i technicznym, zaangażowanych 
było 12 osób. 
Idzie! – Dobry adwent #młodzi 
Wyprostuj się! – Dobry adwent #młodzi 
Przygotuj się! – Dobry adwent #młodzi 
Ciesz się! – Dobry adwent #młodzi 

https://www.facebook.com/watch/?v=963666654027689
https://www.facebook.com/watch/?v=963666654027689
https://www.youtube.com/watch?v=oyOHhwQfW6c
https://www.youtube.com/watch?v=nF3paunIiRw
https://www.youtube.com/watch?v=ml52WTary-4
https://www.youtube.com/watch?v=bnziu37NrlU
https://www.youtube.com/watch?v=R0X8GOASuQg
https://www.youtube.com/watch?v=XgPLpuoyghk
https://www.youtube.com/watch?v=EYrtpa7Fgvg
https://www.youtube.com/watch?v=YESH-KSGzm8
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KURS NAWIGACJI DLA MŁODYCH LIDERÓW
To nowy kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 
15 r.ż. i są zaangażowane lub chcą się zaangażować  
w swoje grupie młodzieżowej, na obozach, w Kościele. 
Pilotażową edycję rozpoczęło 16 uczestników. W pro-
gramie, który składał się z 5 tzw. sesji (2 stacjonar-
nych i 3 na platformie ZOOM), omawiano takie tematy, 
jak np.: O co chodzi w Biblii?, Moje życie, moja historia 
(z Bogiem), Jak ogarnąć grupę?, Sztuka przemawiania 
oraz przyglądano się podstawowym zagadnieniom 
związanym z rozwojem nastolatków.

GRUPA PEDAGOGÓW ULICY UNO 
W trudnym 2020 roku kontynuowaliśmy realizację 
trzyletniego projektu „Podwórka bez przemocy – pro-
gram z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie 
Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. To pedagogika podwórkowa 
o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wycho-
wawczym skierowana do dzieci i młodzieży od 6 do 
18 lat, spędzających czas wolny na podwórku, na pla-
cu zabaw osiedla mieszkaniowego, w centrach han-
dlowych. 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 reali-
zujemy 2 programy: Grupy Mocy dla 29 podopiecznych, 
z którymi praca odbywa się przez 1,5 roku (2 cykle) oraz 
Szkoła Mobilna – dla 60 podopiecznych każdego roku. 
W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne, 
sportowe oraz edukacyjno-profilaktyczne. Chociaż od 
marca do lipca mogliśmy pracować z dziećmi jedy-
nie zdalnie, z podopiecznymi z programu Grupa Mocy 
utrzymywaliśmy stały kontakt, podtrzymując wypra-
cowane relacje i wspierając podopiecznych w trud-
nym czasie lockdownu i nauki zdalnej. W okresie wa-
kacyjnym mogliśmy się spotkać już twarzą w twarz, 
by jeszcze chwilę ze sobą pobyć i podsumować za-
jęcia. Udało się nam w tym czasie zorganizować dla 
dzieci plenerowe zajęcia ze wspinaczki. W wakacje 
poszukiwaliśmy też podopiecznych do drugiego cy-
klu zajęć z Grupami Mocy. Program Szkoła Mobilna 
ze względu na obostrzenia musiał zostać przesunięty 
w czasie i animacje z niewielką ilością sprzętu, który 
łatwo zdezynfekować, rozpoczęły się dopiero w poło-
wie lipca. Udało się przeprowadzić także akcję „List 
do Dzieciątka”.
Zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci i młodzieży 
było: 8 wychowawców podwórkowych w programie 
Grupy Mocy, 4 wychowawców podwórkowych w pro-
gramie Szkoła Mobilna, 3 wolontariuszy. 
https://www.facebook.com/gpuuno
https://cme.org.pl/ulica/

M I SYJ N I E 

POMOC DLA AFRYKI 
Głównym celem projektu jest niesienie pomocy miesz-
kańcom wsi Pobe Mengao w północnej części Burkina 
Faso, jednego z najuboższych państw świata. W wy-
niku działań ugrupowań islamistycznych oraz ataków 
zbrojnych, do których doszło na terenie Pobe Men-
gao, mieszkańcy nie tylko tej wioski, ale i całej gmi-
ny uciekli ratując swoje życie. Przez prawie dwa lata  
w wiosce nie było żadnych mieszkańców. Uciekinierzy 
przebywali w stolicy i innych, bezpiecznych miastach 
tego kraju jako uchodźcy wewnętrzni. Ze względu na 
panującą w kraju sytuację, uchodźcy z Pobe Mengao 
nie mogli liczyć na pomoc humanitarną. Na przełomie 
stycznia i lutego 2020 roku dwójka wolontariuszy CME 
spotkała się z uchodźcami z Pobe Mengao w stoli-
cy Burkina Faso, przekazując im pomoc finansową 
i odzież. W trakcie TED 2020, podczas webinarium, ko-
ordynatorka projektu opowiedziała o tamtejszej sytu-
acji. 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, pielę-
gniarka, pracuje w szpitalu misyjnym (Evangelical 
Mission Hospital Al Germaniyya) w Asuanie, mieście 
położonym nad Nilem. W 2020 roku oprócz pracy pielę-
gniarskiej odpowiedzialna była także za funkcjonowa-
nie i rozwój Oddziału Intensywnej Terapii, prowadzi-
ła szkolenia dla nowych pracowników tego oddziału, 
i opiekowała się pielęgniarkami i pielęgniarzami pra-
cującymi w szpitalu w ramach misji krótkotermino-
wych. W czasie spotkania online organizowanego 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne opo-
wiedziała o swojej pracy w szpitalu i o przeżyciach 
z pola misyjnego, a na bieżąco pisze o niej na blogu 
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com.

S P OT KA N I A

GODZINY BIBLIJNE 
To cykl regularnych, zazwyczaj cotygodniowych spo-
tkań ze Słowem Bożym, odbywających się od lat  
w parafiach ewangelickich. W 2020 roku prowadziło je 
14 ewangelistów. 
 
INNE 
W ciągu roku poradnictwo, spotkania biblijne, forma-
cyjne, dla kobiet, narzeczonych i małżeństw prowa-
dzili nasi doradcy rodzinni Mariola i Roman Fengerowie. 
M.in.: rozmowy duszpasterskie w ramach akcji, która 
zrodziła się w czasie pandemii, „Duszpasterskiego 
SOS” i online w trakcie Tygodnia Ewangelizacyjnego 
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w Dzięgielowie. Organizowali także i jako wykładowcy 
prowadzili Kursy przedmałżeńskie w parafii Skoczów 
i dla diecezji katowickiej (łącznie 9 spotkań, zaświad-
czenie ukończenia otrzymało 26 osób; 13 par). Wykła-
dy w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie i Jesienna Kon-
ferencja dla kobiet online pt. “Uwolniona przez wiarę”: 
https://www.youtube.com/watch?v=jYcYECLB_gQ, to 
również była część ich pracy. Przez cały rok prowadzili 
spotkania dla różnych grup i w różnych miejscach, gł. 
na terenie diecezji cieszyńskiej i katowickiej, np. koło 
pań, spotkania dla seniorów, grupy domowe kobiet, 
godziny biblijne w Cisownicy, Sosnowcu, Domu Sióstr 
w Dzięgielowie, spotkania w fundacji „Błękitny Krzyż” 
w Pszczynie, Spotkania z wiarą w Hołdunowie, spo-
tkania w chorzowskiej siedzibie fundacji „Uskrzydlij 
dzieciaki, spotkania dla małżeństw, a także spotkania 
z grupami na Skype, nabożeństwa i kazania niedziel-
ne oraz tygodniowe. Łącznie w spotkaniach stałych 
wzięło udział ponad 200 osób.

S Z KO L E N I A 

SZKOŁA BIBLIJNA 
Tu wszystkich pragnących 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 38 zjazdów 
(zajęcia w soboty od 8.00 do 18.00). W pierwszej po-
łowie 2020 roku mieliśmy 24 studentów. Od marca 
do maja zajęcia były prowadzone w trybie zdalnym. 
W czerwcu naukę zakończyło 8 słuchaczy. W paź-
dzierniku rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021, 
naukę podjęło 25 osób: na pierwszym roku 9, a dru-
gi rok nauki kontynuowało 16 studentów. Od stycznia 
do grudnia 2020 roku odbyło się 19 zjazdów. Część  
zajęć prowadzona była w trybie zdalnym. Grono  
wykładowców liczyło 17 osób. 
http://szkola.cme.org.pl/

KURSY DUSZPASTERSKIE 
Kursy składają się z 8-9 dwudniowych zjazdów 
i prowadzone są według standardów Towarzy-
stwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.  
W pierwszym półroczu kontynuowano kursy na pozio-
mie podstawowym i dla zaawansowanych w Dzięgie-
lowie (7 uczestników) i w Warszawie (8). Certyfikaty 
ukończenia kursu otrzymało 14 osób. Kursy prowadzą 
superwizorzy TPiPP: Urszula Broda, Bożena Giemza 
i ks. dr Grzegorz Giemza. Dodatkowo w Dzięgielo-
wie Urszula Broda prowadziła niecertyfikowany kurs 
„Warsztaty Umiejętności Duszpasterskich” (8 spotkań 
po 5 godz. lekcyjnych, 5 uczestników). 
https://cme.org.pl/naucz-sie/kurs-duszpasterski/

ZESPÓŁ CME 
Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią na 
początku roku zespołowi udało się wystąpić w trak-
cie „Wieczoru chwały” oraz nabożeństwa w parafii  
w Dzięgielowie, podobnie we wrześniu, z okazji 15. 
rocznicy tej parafii. Były to jedyne koncerty z publicz-
nością w roku 2020. Zespół regularnie ćwiczył oraz 
prowadził uwielbienie w trakcie Tygodnia Ewangeli-
zacyjnego online w Dzięgielowie. Pod koniec roku spo-
tkał się na tradycyjnym wyjeździe w Willi Księżów-
ka w Wiśle, gdzie przez 3 dni tworzył nowe utwory.  
W skład zespołu wchodzi 21 wolontariuszy. 
https://www.facebook.com/zespolcme 
https://cme.org.pl/rob-z-nami/kultura/koncerty-ze-
spolu-cme/

STUDIO NAGRAŃ I NAGŁOŚNIENIE 
Rok 2020 okazał się rokiem przełomu i zmian dla tego 
działu. Kiedy z powodu pandemii wszystkie działania 
przeniosły się do Internetu musieliśmy zmienić profil 
naszej działalności.
Nasze produkcje to m.in.:
CHOT 2020 reportaż 
https://www.youtube.com/watch?v=9mJDE_gBgzM
Zespół CME „Bóg zbawieniem moim”, teledysk 
https://www.youtube.com/watch?v=s7eFU3IBNsE

„Niby niedużo”, 1% dla poprawy jakości życia bliźniego, 
reklama 
https://www.youtube.com/watch?v=ZY_fN0w-qyE

„Usłyszeć, żeby otrzymać”, 1% dla poprawy jakości ży-
cia bliźniego, reklama
 https://www.youtube.com/watch?v=psQ7s9L7PFQ

„Pieśń błogosławieństw”, Beata Bednarz, Lyric Video 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaohqdgbsKA
Niedziela Palmowa, szkółka niedzielna
https://www.youtube.com/watch?v=KypQREIakoI

„Dziękujemy Wam, a Bogu za Was!” 
https://www.youtube.com/watch?v=4bPDh6E6KQU

„Wszystko to nic” Zespół CME 
https://www.youtube.com/watch?v=_MIXkGAlJkc
Szkółka niedzielna 31 maja 
https://www.youtube.com/watch?v=B53zmuH5EMw

„List do Dzieciątka – pomóż spełnić dziecięce marze-
nia”, reportaż https://youtu.be/dlyeYkWU5Us
Szkółka niedzielna, Dzieje Apostolskie cz. 4: „Piotr i Ta-
bita” https://youtu.be/ebwOL2_aqEI
Nagranie wideo „Rekolekcje z czterech stron Kościoła”
https://www.youtube.com/watch?v=HGKRFVTB85o
Dobry adwent #młodzi,transmisje online
Produkcja wieczorów kolędowych na zlecenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach
https://www.youtube.com/watch?v=Y3trbyiBAKM
https://youtube.com/watch?v=ywi_EA30vhk
https://www.youtube.com/watch?v=ZE4dCNeW0KE

https://cme.org.pl/rob-z-nami/kultura/koncerty-zespolu-cme/
https://cme.org.pl/rob-z-nami/kultura/koncerty-zespolu-cme/
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WYDAWNICTWO I KSIĘGARNIA WARTO 
Rok 2020 to były dla nas kolejne publikacje książkowe 
oraz projekty dla wydarzeń i programów CME oraz dla 
innych partnerów, m.in. trzech Kościołów ewangelic-
kich w Polsce i naszych parafii luterańskich. Wydali-
śmy następujące publikacje: Co z tym małżeństwem 
Niilo i Päivi Räsänen, Luterańska tożsamość i ekume-
nizm pod red. zbiorową, Wierszaki zwierzaki Marzeny 
Glinki, Piękna starość Anieli Szarek, a także pierwszy 
ebook Luterański katechizm dla dorosłych. We współ-
pracy z parafią ewangelicką w Bytomiu-Miechowi-
cach wydaliśmy książkę Domy dla Bezdomnych Matki 
Ewy oraz wznowiliśmy dwie powieści Lidii Czyż: Nic 
do oclenia i Pozostała tylko nadzieja. Przez cały rok, 
we współpracy z konsultantami i specjalistami z róż-
nych dziedzin opracowywaliśmy pozycję dla naszego 
Kościoła, dotyczącą konfliktów, mobbingu, przemocy, 
pedofilii, alkoholizmu i wypalenia zawodowego, która 
ukaże się w 2021 roku, a także Agendę. Chrzest Świę-
ty. W naszym wydawnictwie mieliśmy okazję współ-
pracować z pięcioma stałymi wolontariuszami oraz 
dwiema studentkami Uniwersytetu Śląskiego, które 
odbyły u nas swoje praktyki zawodowe. Więcej o na-
szych działaniach na www.warto.cme.org.pl. 

Pomimo roku pandemii w księgarni podjęliśmy nowe 
inicjatywy. Realizując zamówienia internetowe, stwo-
rzyliśmy opcję z możliwością dostarczenia książek 
pod drzwi. Promowaliśmy pozycje wydawnicze on-
line na FB dwoma postami tygodniowo, regularnie 
polecaliśmy nasze pozycje na blogu CME i w new-
sletterze do parafii. Uczestniczyliśmy także w TED 

online, promując nasze wartościowe produkty, w tym 
nowości i premiery wydawnicze WARTO. Na naszej 
stronie www.warto.com.pl pojawiła się nowa katego-
ria HANDMADE z pięknymi i oryginalnymi rękodziełami  
artystki z Krakowa, Lidii Pilch. Wzięliśmy udział  
w akcji Dobry adwent #młodzi, polecając dobre pro-
dukty dla dziadków, rodziców, rodzeństwa i znajomych.  
W trakcie konferencji dla kobiet przedstawiliśmy 
nowe produkty. W sprzedaży mieliśmy ponad 4 ty-
sięcy pozycji. Obsłużyliśmy około 5 tysięcy osób oraz 
wysłaliśmy prawie 1000 paczek z zamówieniami do 
osób indywidualnych i parafii. 
https://www.warto.com.pl/
https://www.facebook.com/KsiegarniaWarto

DZIAŁ TECHNICZNY 
Pracownicy techniczni zajmowali się m.in.: transpor-
tem i obsługą techniczną imprez organizowanych 
przez CME, rozwożeniem obiadów w ramach akcji 

„Obiady na kółkach”, prowadzeniem remontów, usu-
waniem awarii, naprawami i konserwacją sprzętu, 
terminowymi przeglądami budowlanymi, dbaniem  
o budynki, samochody i tereny będące własnością CME. 

KUCHNIA i AKCJA OBIADY NA KÓŁKACH 
Wydaliśmy ponad 15 tysięcy obiadów. Gotowaliśmy je 
dla pracowników, wolontariuszy oraz starszych i sa-
motnych osób mieszkających na terenie gmin Cieszyn, 
Goleszów i Ustroń w ramach akcji. Przejechaliśmy  
ponad 18 tysięcy kilometrów.

dotacja Kościoła darowizny i ofiary granty  krajowe dotacje zagraniczne

przychód ze sprzedaży jeden procent obrót wewnętrzny pozostałe przychody

F I N A N S E 

Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy za 
wsparcie! Nasze projekty zostały zrealizowane  
dzięki przychodom pozyskanym w następujący  
sposób [dane w procentach]: 

Dotacja Kościoła   10,4
Darowizny i ofiary   23,1
Granty krajowe   15,7
Dotacje zagraniczne   3,9
Przychód ze sprzedaży  
towarów i usług   29,6
1%     2,5
Obrót wewnętrzny   2,5
Pozostałe przychody   12,3
Suma:  2 412 816,00 zł  100



117 parafii ewangelicko-augsburskich i ewangelicko-reformowanych, ponad 60 szkół  
i przedszkoli w całej Polsce, grupy młodzieżowe, studenckie i klasy szkolne (dot. Prezen-
tu 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 Dojrzałość / Deo Recordings / Diakonat Żeński Eben-Ezer / Diakonia Pol-
ska – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP / Diecezje Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP / Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży / Diecezjalny Duszpasterz 
Młodzieży diecezji cieszyńskiej / Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży diecezji katowickiej 
/ Drukarnia Augustana / Ewangelicy.pl / Evangelisch-Lutherische Gemeinde Grodno, Bia-
łoruś / FabLab Wisła / Forum Kobiet / Fundacja Centrum Uskrzydlij Dzieciaki Chorzów / 
Fundacja Chewra Ukraina / Gmina Bytom / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Go-
leszowie / Jednota / Koło Pań parafii ewangelickiej w Bładnicach / Komendant Gminny 
OSP w Goleszowie / Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP / Kościół Ewangelicko-Refor-
mowany w Polsce / KRAK-WIS Mirosław Flis Malinowy Ogród / Mentorendienst Osteuro-
pa / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu / Mobile School, Belgia / #nwcm – my-
ślenie dozwolone / Open Doors Polska / OPUS / Osoby prywatne / OSP Dzięgielów / Pani 
Organizator eladanelfirlapaniorganizator / Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelo-
wie / 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 „Ta-
syn” Adam Sztwiertnia / PWr Aerospace / Rabbit Form / Salvati Copii Filiale Iasi / Sąd 
Rejonowy w Raciborzu / SCHPÓŁNOC.pl / Stowarzyszenie Być Razem w Cieszynie / Sto-
warzyszenie GTW w Gliwicach / Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy / Stowarzy-
szenie 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 / Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Wiśle / Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Pszczyna / Śniadanie dla 
kobiet / Teatr EDEN w Wieliczce / Teatr Dobrego Serca w Warszawie / Tomasz Cendrow-
ski / Towarzystwo Biblijne w Polsce / Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej  
w Polsce / Usługi Rolnicze Dariusz Śliwka / Wispol / Wójt Gminy Goleszów / Wolni Zawo-
dowo Tomasz Bijok / Wspólnota Drzewo Oliwne / Wybrane parafie ewangelickie w Polsce / 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie / Zespół Szkół im. W. Szybińskiego / ZPUH Kargo 
Karol Hławiczka / Zwiastun Ewangelicki / Zespół nano / Zespół NSA 

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 | YT centrummisji
KRS 0000225011

fot. na okładce: Misael Garcia | Pexsels

NASI PARTNERZY

W 2020 ROKU DOTARLIŚMY DO PONAD 55 000 OSÓB, POMAGAŁO 
NAM ŁĄCZNIE PONAD 700 WOLONTARIUSZY, W TYM 20 STAŁYCH. 
WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z PONAD 300 PARTNERAMI:  
INSTYTUCJAMI ORAZ OSOBAMI PRYWATNYMI. 

55 000 & 700 & 300 

http://www.cme.org.pl
https://www.facebook.com/CentrumMisji
https://www.youtube.com/results?search_query=centrummisji
https://cme.org.pl/wspieraj-nas/1-dla-poprawy-jakosci-zycia-blizniego/

