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Cześć!
 
Cieszę się, że mogę Cię przywitać w gronie uczestników OZME 2021. 
W tym roku jesteśmy gośćmi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczy-
nie, której serdecznie dziękuję za przyjęcie. Skorzystaj z szerokiej oferty, 
którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Szczegóły programu znajdziesz w tym 
informatorze. Życzę Ci dobrego czasu, pożytecznych przemyśleń i nawią-
zania wielu znajomości.

OZME zadaje nam pytanie „Jesteśmy zbuntowani?”. Jeśli tak, to przeciwko 
czemu się buntujemy? Czy są to wymagania dorosłych, oczekiwania księ-
ży, standardy popkultury, działania rządu, przepisy prawne, wartości chrze-
ścijańskie…? 

A może jest coś, nad czym przeszliśmy do porządku dziennego, chociaż po-
winniśmy się zbuntować? Mam nadzieję, że program tegorocznego OZME 
pomoże nam choć trochę poukładać te ważne kwestie.

ks. Tymoteusz Bujok
Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

*podkreśl właściwe lub dopisz własne

 mapa OZME 2021 
 

*

FB mlodzi.luteranie  

IG mlodzi.luteranie  

YT mlodziluteranie  

www.cme.org.pl

https://goo.gl/maps/sFw6vw3TG6PXtAWZ8

https://goo.gl/maps/sFw6vw3TG6PXtAWZ8
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Informacje

Rejestracja i zakwaterowanie | PZS nr 2, parter
Tu rozpoczyna się Twoja przygoda na OZME. Podczas rejestracji odbie-
rzesz pakiet konferencyjny, dowiesz się, gdzie śpisz, dokonasz płatności.

Uwaga 1!  
W przypadku grup do rejestracji podchodzi tylko opiekun grupy, który za-
rejestruje wszystkich uczestników oraz odbierze pakiety konferencyjne 
dla wszystkich zgłoszonych.
Uwaga 2!  
Osoby, które dołączą do nas w sobotę mogą zarejestrować się w biurze/
informacji. Rejestracja w PZS nr 2 będzie nieczynna.

Biuro/informacja | Sala przy kościele
Chcesz zapisać się na warsztaty/seminaria? Potrzebujesz ważnych infor-
macji o Zjeździe? Zapraszamy do biura/informacji OZME 2021. Biuro jest 
otwarte w piątek od 16.00 do 24.00 oraz w sobotę od 9.00 do 20.30.

W godzinach pracy biura będzie czynne stoisko księgarni Warto.

Telefon
Na OZME przydadzą się telefony z dostępem do Internetu. Będziemy ich 
używać do przeglądania informatora i mapki, na wspólnych spotkaniach  
i podczas gry. Na rynku dostępny jest bezpłatny hotspot. 
      użytkownik: pszczyna | hasło: pszczyna

Punkt medyczny
Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, zgłoś się do biura OZME.  
Jeśli jest już po ciszy nocnej, medyk dyżuruje w wyznaczonej 
sali w szkole. 

Posiłki | PZS nr 2
Wejście na posiłki możliwe jest tylko z identyfikatorem-opaską OZME 2021.

Piątek
Kolacja 16.30–18.30

Sobota
Śniadanie 8.00–9.30
Obiad 13.30–14.30
Kolacja 18.30–20.00

Niedziela
Śniadanie 8.00–9.00
Prowiant na drogę – po nabożeństwie  
       (dla tych, którzy zgłoszą chęć  
       skorzystania z prowiantu)

Księgarnia Warto 
zaprasza do sklepu w Cieszynie  

i na www.warto.com.pl

http://www.warto.com.pl
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Regulamin OZME

1. Każdy uczestnik OZME jest zobowiązany do noszenia specjalnego 
identyfikatora-opaski.

2. Palenie tytoniu, picie alkoholu oraz zażywanie środków odurzają-
cych jest surowo zabronione we wszystkich obiektach i na całym 
terenie, na którym odbywa się OZME.

3. Zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przed-
miotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pi-
rotechnicznych na teren OZME.

4. Osoby ze służby porządkowej, legitymujące się identyfikatorem, 
uprawnione są do legitymowania osób w celu ustalenia ich toż-
samości.

5. Na terenie OZME należy utrzymywać porządek, a osoby mieszka-
jące na kwaterach prosi się o zachowanie czystości i ciszy. Kwa-
tery są strefą ciszy i odpoczynku. Nie ma kwater koedukacyjnych.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozosta-
wione na kwaterach. Prosimy o niepozostawianie na nich cen-
nych rzeczy.

7. Posiłki wydawane są tylko o wyznaczonych porach.
8. Za porządek i dyscyplinę na kwaterach oraz przestrzeganie regu-

laminu są odpowiedzialni opiekunowie.
9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator ma pra-

wo usunąć uczestnika z terenu OZME (w przypadku osoby niepeł-
noletniej z powiadomieniem rodziców/opiekunów włącznie).

Dołącz
do akcji charytatywnej  

„Prezent pod choinkę” 2021

https://cme.org.pl/prezent/

https://cme.org.pl/prezent/
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Program
 

Piątek
16.00–21.00 Rejestracja i zakwaterowanie
16.00–24.00 Biuro OZME
16.30–18.30  Kolacja
19.00–19.45  OZME Start!
20.30–22.30 OZME Dance Party!
20.30–23.30 OZME Chillout!
21.00–23.30 OZME Basen!
00.00   Cisza nocna

Sobota
7.00–9.00   OZME Basen!
     OZME Medytacja!
8.00–9.30  Śniadanie
9.00–20.30  Biuro OZME
10.00–11.00  OZME Dzień dobry!
11.00–13.30  OZME Gra!
13.30–14.30  Obiad
14.30–16.00  OZME Sjesta!
16.30–17.15  I tura OZME Warsztaty! x3 i OZME Seminaria! x3
17.30–18.15  II tura OZME Warsztaty! x3 i OZME Seminaria! x3
18.30–20.00 Kolacja
21.00–22.30 OZME Night Show & Worship
22.30–00.00 OZME Fristajl
     OZME Porozmawiaj!
22.30-23.30  Prysznice (bez basenu)
00.00   Cisza nocna

 
Niedziela
8.00–9.00   Śniadanie
9.00–9.45   Pakowanie
10.00–12.00  OZME Nabo!
12.00    Wyjazd

 

Reformacyjne nabo 

#MŁODZI luteranie
Ustroń | 31.10.2021 | 18.00

Zapraszamy do Brennej na bale karnawałowe:

11 lutego 2022 – bal dla osób niepełnoletnich

12 lutego 2022 – bal dla osób pełnoletnich 

https://www.instagram.com/ebm.brenna/

https://www.instagram.com/ebm.brenna/
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OZME Start! | Kościół
3, 2, 1, start! Zapraszamy na wspólne spotkanie i oficjalne rozpoczęcie 52. OZME. 
Słowo – ks. Paweł Meler, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Wrocławskiej
Prowadzenie – Martyna & Adrian

OZME Dance Party! | Patio Con Gusto
O szampańską zabawę zatroszczy się niezawodny wodzirej i DJ – Michał Latko z LATart  
Group. Jak się ubrać? Odpowiednio do tematu przewodniego – “jesteśmy zbuntowani?”.
W przerwach między tańcami zapraszamy na czekoladową fontannę z owocami.

OZME Chillout! | PZS nr 2
Potrzebującym odpoczynku i relaksu proponujemy OZME Chillout, czyli miejsce gdzie będzie można 
usiąść, pogadać, pograć, a może i coś przekąsić. 

OZME Basen! | Basen przy PZS nr 2
Weź strój kąpielowy, czepek i ręcznik, w trakcie Zjazdu będzie można skorzystać z basenu. Przy 
basenie znajdują się także prysznice (bez kabin), które posłużą nam jako łazienka.

OZME Medytacja! | PZS nr 2
Dla każdego, kto chce rozpocząć dzień od rozkmin, kawałka Pisma i modlitwy. 

OZME Dzień dobry! | Kościół
Wspólny śpiew z E&K+M, mentimeter, różne aspekty buntu i słowo, którym podzieli się  
ks. Łukasz Stachelek, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Mazurskiej

OZME Gra! | Start w kościele
Małe ekipy, Pszczyna, 2,5h. Której grupie uda się wykonać wszystkie zadania? Nie będzie łatwo, ale 
na najlepszych czekają nagrody!

OZME Sjesta!
ZAGRODA ŻUBRÓW
Masz identyfikator OZME? Możesz posiedzieć przy Żubrze za darmo. Żubr to największy 
ssak w Europie. W zagrodzie można spotkać różne inne zwierzęta m.in.: dzika, daniela 
czy muflona. 
ul. Żorska 5, 43–200 Pszczyna

MUZEUM ZAMKOWE
Co czyni Muzeum Zamkowe unikatem na skalę kraju? Chyba przede wszystkim to, że cu-
dem udało się zachować oryginalny wygląd i wystrój pałacowych wnętrz pszczyńskiego 
zamku. Tak, tak, Pszczynę oszczędziły koleje historii i aż 70% wyposażenia można dziś 
podziwiać dokładnie w takim stanie, w jakim zostawili je ostatni właściciele.
Uczestnicy OZME 2021 zwiedzają za darmo po okazaniu identyfikatora (opaski). Za 12 zł 
można sobie wypożyczyć audioprzewodnik, który jest dostępny na miejscu w cenie 10 
zł (słuchawki w cenie 2 zł lub własne). Istnieje też możliwość skorzystania ze specjalnej 
aplikacji.
ul. Brama Wybrańców 1, 43–200 Pszczyna

ROZMAITOŚCI W SZKOLE
Nie masz ochoty na spacer? 
Nie martw się, w szkole nie będziesz się nudził_a!  
Przygotowaliśmy dla Ciebie:

Fotobudkę
Tu można zrobić unikatową fotkę z OZME:)  

Stoisko Open Doors 
A gdyby tak w kraju zamieszkanym przez 1,4 miliarda  ludzi nacjonaliści ogłosi-
li, że nie ma tu miejsca dla chrześcijan, bo są oni obcy kulturowo? Należy więc dą-
żyć do tego, żeby „najbliższym możliwym terminie „oczyścić” społeczeństwo. Jesteś 
zbuntowany? Jeśli tak, zapraszamy Cię do akcji wsparcia dla chrześcijan w Indiach. 

Stoisko ChAT 
„Teologia to ta część religii, która wymaga myślenia”. G.K. Chesterton 
Zapraszamy na stoisko Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kuźni kadr Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Tu sprawdzisz, za pomocą specjalnie stworzonego testu na OZME, 
jaki teolog myślał i wierzył tak jak Ty. Przespacerujesz się też po Jerozolimie i Świątyni Je-
rozolimskiej czasów Jezusa i apostołów, poznasz ciekawostki świata biblijnego. Napiszesz 
na papirusie krótki werset po hebrajsku lub grecku, w językach oryginalnych Biblii, i dowiesz 
się, jak spisywano księgi Nowego Testamentu. Zjesz luterskie ciasteczko z teologicznym 
cytatem i dowiesz się, o co chodzi z tym całym ChAT-em. A to nie wszystko... Do zobaczenia! 

Stoisko Księgarni WARTO
Lubisz otaczać się Bożym Słowem? W Warto na pewno znajdziesz coś dla siebie! Mamy 
mnóstwo fajnych gadżetów i ciekawych książek. Wpadnij na nasze stoisko. Warto!

OZME Chillout!

Masz 16 lat i chcesz studiować Boże Słowo?  

Zapisz się do Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.

https://cme.org.pl/naucz-sie/szkola-biblijna/

https://cme.org.pl/naucz-sie/szkola-biblijna/
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OZME Warsztaty!
Zbuntuj się – wybierz światło! 
Zrób swój własny spersonalizowany lampion i pokaż, że jesteś po jasnej stronie mocy. To bunt  
przeciwko ciemności i materializmowi. Bądź eko i daj drugie życie słoikowi. Odważ się świecić  
przykładem, a przy okazji stwórz ładny dodatek dla Twojego wnętrza.
prowadząca: Kasia Kukucz, uwielbia światło świec, żywy ogień i rękodzieło, na co dzień pracuje  
w Bytomiu w Grupie Pedagogów Ullicy UNO
warsztat dla 30 osób x 2 (dwie tury po 45  min.) 
miejsce | PCKul, mała sala
 
 
Zbuntuj się – nie daj się ubrać w ciasną sukienkę/spodnie i złotą aureolę! 
Rozłóż skrzydła i bądź sobą. Miej własne zdanie i wyrażaj siebie, jednocześnie pozostając anio-
łem. Przekonaj się, że inne, niepospolite i niedające się zamknąć w utartych ramach, może być 
piękne. Miej piękne serce – serce anioła – i zabierz z OZME anioła z sercem. 
prowadząca: Kasia Kowalska, rękodzieło jest jej pasją, zanim została diakonem, wiele lat praco-
wała jako terapeuta zajęciowy z dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnością intelektu-
alną, a także prowadziła pracownię rękodzieła
warsztat dla 30 osób x 2 (dwie tury po 45  min.) 
miejsce | Dom parafialny, sala na 2. piętrze

Zbuntuj się – nie kupuj, a zrób sam unikatowe ozmowe mydełko!
Bunt w babeczkowym stylu, ale przeciw komu? Przeciw temu co nas otacza…, przeciw wirusom  
i bakteriom i to PODWÓJNIE! Zrób z nami babeczkowe mydełka i ciesz oczy pięknym “deserem”,  
który się nie psuje, a przy okazji walcz nim z drobnoustrojami!
prowadzące: Wiola Parot, szalona pani biolog, w wolnych chwilach robi małe cudeńka & Justyna 
Tomica, która jako dziecko lubiła zaplatać bransoletki z muliny i rysować na marginesach, obec-
nie wyszywa  
muliną na tamborkach i ubraniach, lubi też uspokoić myśli, rysując obrazki techniką zentagle
warsztat dla 30 osób x 2 (dwie tury po 45  min.) 
miejsce | Dom parafialny, sala na parterze

OZME Seminaria!
Jezus – buntownik na misji 
Jak rozwijały się relacje Jezusa z rodzicami? Co myśleli o Nim Jego bracia i znajomi? Dlaczego 
skazano Go na śmierć? Rozwój człowieka polega między innymi na określaniu siebie poprzez  
oddzielenie od innych. Poznaj siebie, swoją misję i nie daj się spacyfikować! 
prowadzący: Piotr Lorek, biblista i coach, miłośnik bezsłownych chwil, bezprogowego basu, bez-
kresnych biegów i bezpardonowych pytań
miejsce | Stajnie książęce, duża sala

Przekraczanie granic
Przekroczyli niejedną granicę, czasem jej nie zauważali, ale były też takie, które było ciężko prze-
kroczyć. Które granice okazały się największym wyzwaniem? Kto je wyznaczył? Zapraszamy na 
rozmowę z Tomkiem - zwariowanym podróżnikiem i pedagogiem oraz ks. Bogdanem - terapeutą, 
który nie boi się trudnych rozmów i stara się, by inni usłyszeli głos prześladowanych.
prowadzący: Tomasz Marek i ks. Bogdan Wawrzeczko
miejsce | Stajnie książęce, mała sala

Buntownik z wyboru
Dorastanie to przełomowy czas w życiu młodych osób. Dlaczego wokół buntu jest tak wiele 
emocji i kontrowersji? Czy własny bunt można zgasić lub rozniecić? Do czego i komu jest po-
trzebne kwestionowanie zasad oraz poszukiwanie własnej tożsamości? Dlaczego dorosłym tak 
trudno przychodzi akceptacja nastolatków i wielu ich wyborów? Zmierz się z tematem buntu 
#bez cenzury.
prowadząca: Alina Lorek, psycholog i psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji; od 10 lat 
z radością i pasją towarzyszy osobom w każdym wieku na drodze pokonywania ich problemów 
emocjonalnych, relacyjnych oraz egzystencjalnych
miejsce | PCKul, średnia sala

Urodzinowy koncert  

Zespołu CME 20+1! 
Teatr w Cieszynie  

28.11.2021 | 18.00 
https://fb.me/e/2ylixyCBw

https://fb.me/e/2ylixyCBw
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OZME Night Show & Worship | Kościół
Uczestnicy obozu młodzieżowego #MŁODZI luteranie, pod kierownictwem Jerzego Latosa, 
przygotowali dla nas spektakl “Znowu razem”. Czy odnajdziesz w nim cząstkę siebie? 
Przyjdź i się przekonaj. A po Night Show czeka nas wieczór uwielbienia, w którym 
poprowadzi nas Zespół NSA.

OZME Fristajl | PZS nr 2
W ramach Fristajlu zapraszamy na meczyk w ping-ponga oraz na OZME Chillout.

OZME Porozmawiaj! | PZS nr 2
W strefie Chillout znajdziesz ludzi z identyfikatorami “Chcesz porozmawiać?”.  
Skorzystaj z możliwości i pogadaj!

Nabożeństwo w kościele 
ze spowiedzią i Komunią Świętą 
Oprawa muzyczna: Zespół The bridge
Kazanie: ks. Tymoteusz Bujok, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

Zadanie współfinansowane z budżetu   

Gminy Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego

Organizatorzy Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej

Zapraszamy na FB
młodzież z diecezji pomorsko-wielkopolskiej @mlodziezdiecezji

młodzież z diecezji mazurskiej @DiecMazurska

młodzież z diecezji warszawskiej @Młodzież Ewangelicka Diecezji Warszawskiej

młodzież z diecezji wrocławskiej @mlodzi.wroclawska 

młodzież z diecezji katowickiej @mlodziluteraniekatowicka


