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CEL ma już 10 lat! 

Sprawozdanie ze zjazdu CEL 4.4              Paweł Kugler 

W  dniach  10‐13  listopada  2016  r.  w Warszawie‐Radości  odbył  się  czwarty  –  ostatni  w  IV  edycji 

Centrum Edukacji Liderów (CEL) – zjazd uczestników programu doskonalenia przywództwa KChB. Ten 

ostatni zjazd był wyjątkowy, ponieważ uczestniczyły w nim również małżonki uczestników. Łącznie w 

zjeździe uczestniczyło prawie 60 osób. Zjazd był wyjątkowy również z  jeszcze  jednego powodu gdyż 

odznaczył okrągły jubileusz 10‐lecia istnienia programu CEL.  

W czwartkowy wieczór zjazd został zainaugurowany wykładem, który wygłosił Mateusz Wichary nt. 

odpowiedzialności. Zdarza  się,  że  ludzie unikają brania ciężaru odpowiedzialności, natomiast cechą 

dobrego przywódcy jest przejmowanie odpowiedzialności zarówno w życiu osobistym, rodzinnym jak 

i  w  służbie. Wykładowca  podkreślił,  że  odpowiedzialność  to  integralność  głoszonych  poglądów  z 

potwierdzającymi je uczynkami oraz wiąże się z gotowością do ponoszenia kosztu. Piątkowy poranek 

rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził Maciej Faliński  z Radomia. Mówił o  tym,  że modlitwa  jest 

formą brania na siebie krzyża, co uświadamiamy sobie, gdy trzeba poświęcić swój czas. W kontekście 

Święta Niepodległości, które przypadało tego dnia, dziękowaliśmy Bogu za wolność w naszym kraju, a 

w szczególności za wolność religijną.  

Pierwszy wykład tego dnia nt. organizacji służby w zborze poprowadził Henryk Skrzypkowski. W jego 

ocenie  w  obecnych  czasach  mamy  lepszą  możliwość  głoszenia  Ewangelii  w  naszym  kraju  niż  w 

poprzednim  okresie  historycznym.  Dziś  istnieje możliwość włączenia  się  naszych  zborów w  różne 

cykliczne imprezy kulturowe organizowane przez władze lokalne (np. przy okazji świąt państwowych, 

jubileuszów, dni okolicznościowych,  itp.), co pozwala na zaistnienie kościoła w szerszej świadomości 

społecznej, a tym samym sprzyja przełamywaniu dotychczas panujących uprzedzeń i daje możliwość 

głoszenia Słowa szerszemu gronu odbiorców. Wykładowca zachęcał do rozważenia tego typu działań 

przy  planowaniu  kalendarza  wydarzeń  zborowych.  Mówił  również  na  temat  organizacji  służby 

wewnątrz zboru (służba duszpasterska, odwiedziny, służba wśród seniorów, kluby dziecięce, itp.). W 

tym  zadaniu  największą  rolę  odgrywa  mobilizacja  współpracowników  –  odpowiednio 

uzdolnionych/obdarowanych, wyposażonych  i zorganizowanych członków zboru, a także cykliczność 

tych wydarzeń.  

Następnie równoległe wykłady poprowadziło małżeństwo Richarda i Stephanie Blake z USA, które od 

wielu  lat wydatnie wspiera program CEL. Richard posłużył się rozważaniem księgi Daniela  i mówił o 

cechach dobrego przywódcy. Zaliczają się do nich: uświęcenie, pokora, wiara, modlitwa, uczciwość  i 

odwaga.  Wykładowca  omówił  te  cechy  na  przykładzie  życia  proroka  Daniela,  ale  odniósł  je  do 

kontekstu  osób  żyjących we współczesnym  świecie.  Stephanie mówiła  o  tym,  że  chrześcijanie  są 

arcydziełami Boga. Wprawdzie Boże dzieło zostało częściowo zniszczone na skutek upadku człowieka 

w grzech, ale Bóg jest wielkim artystą, który potrafi naprawić to co uległo zepsuciu. Boże arcydzieło 

powstaje w procesie uświęcenia wierzących,  którzy mają przywilej upodabniać  się do obrazu  Jego 

Syna  (Rzym.  8,  29).  Na  podstawie  licznych  tekstów  biblijnych  i  ilustracji  pokazała  w  jaki  sposób 

przebiega uświęcenie. Ważnym elementem  tego procesu  jest  jego wspólnotowy charakter – razem 

tworzymy  galerię  Bożych  arcydzieł.  Zarówno  Richard  jak  i  Stephanie  poprowadzili  po  dwie  sesje 

wykładowe –  jedną w piątkowe, a drugą w  sobotnie przedpołudnie. Większość  słuchaczy Richarda 

stanowili mężczyźni, a w zajęciach Stephanie brały udział ich małżonki.  

Po obiedzie zajęcia nt. Małżeństwo w służbie poprowadzili Joanna i Janusz Żydek, którzy specjalizują 

się w duszpasterstwie małżeństw. Służba w kościele i małżeństwo są ze sobą nierozdzielnie związane. 

Małżeństwo musi zawsze stanowić priorytet, a problemy w małżeństwie zawsze negatywnie odbiją 
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się  na  służbie.  Zarówno  podczas  piątkowego  jak  i  sobotniego  wykładu,  poświęconego  tematyce 

rozwiązywania  konfliktów małżeńskich, wykładowcy podawali wiele praktycznych  rad  i wskazówek 

mających na celu umacnianie małżeństwa.  

W  piątkowe  popołudnie  wykład  na  temat  kształtowania  wizji  teologicznej  –  w  oparciu  o 

doświadczenia nowojorskiego kościoła prezbiteriańskiego Timothy Kellera – wygłosił Robert Miksa. 

Kościół powinien dobrze rozumieć kulturę otaczającego go społeczeństwa i komunikować niezmienną 

w swej  treści Ewangelię  językiem zrozumiałym dla danej kultury. Wykładowca podawał przykłady z 

Dziejów  Apostolskich,  gdzie  Apostoł  Paweł  inaczej  głosił  Ewangelię  odbiorcom  pochodzenia 

żydowskiego  w  Antiochii,  inaczej  niewykształconym  poganom  w  Listrze,  a  jeszcze  inaczej 

intelektualnym elitom w Atenach. Sformułowanie wizji teologicznej – która wg Timothy Kellera  jest 

czymś  bardziej  praktycznym  niż  teologia,  a  jednak  czymś  bardziej  teologicznym  niż  np.  gotowe 

metody ewangelizacyjne – jest związane z pewnym wysiłkiem, gdyż wymaga odpowiedzi na pytania o 

to,  jak  myśli  społeczeństwo.  Jedynym  probierzem  zwiastowania  wg.  Kellera  nie  jest  jednak 

przystosowanie metod, ale wierność Ewangelii. Po kolacji odbyła się projekcja nowego filmu Bóg nie 

umarł  II,  po  której miała miejsce  ciekawa  dyskusja.  Potem  niektórzy  obejrzeli  jeszcze mecz  piłki 

nożnej Rumunia ‐ Polska.  

Następnego  dnia  poranną modlitwę  poprowadził Alan Wronisz  z Gdańska. Na  podstawie  1  Tes.  5 

zachęcał  do  przejawiania  troski  o  osoby młode w wierze,  które  często  nie  radzą  sobie  z  różnymi 

problemami  i  potrzebują  wsparcia  silniejszych  duchowo  osób.  Młodszych  z  kolei  zachęcał  do 

wdzięczności Bogu za osoby oraz okazywania szacunku tym, którzy poświęcają się służbie.  

Bardzo frapujący wykład historyczny nt. przyczyn niepowodzenia reformacji w Polsce XVI i XVII wieku 

wygłosił Włodek  Tasak. Wykładowca w  nieszablonowy  sposób  naszkicował  historyczne  tło  okresu 

reformacji w Polsce, a następnie wymienił  i pokrótce omówił powody dla których Polska nie poszła 

drogą  innych  krajów, w  których  reformacja wywarła dużo poważniejszy wpływ. Przyczyny  słabości 

należy upatrywać m.in. w: niepowodzeniu do pozyskania króla dla idei reformacji, nieumiejętności w 

utworzeniu  silnego  obozu  politycznego,  braku wyrazistego  przywódcy,  niedostatku  autentycznego 

religijnego  żaru  (koncentracja  na  celach  społecznych  i  politycznych  a  nie  duchowych),  słabym 

wykształceniu  społeczeństwa  i  braku wyraźnego  celu  politycznego,  o  który warto  byłoby walczyć. 

Ponadto moralna  kondycja  Kościoła  Rzymskokatolickiego  była w  Polsce  dużo  lepsza  niż w  krajach 

zachodnich,  co  również osłabiało oddziaływanie  reformacji.  Szlachta  stanowiąca  trzon ówczesnego 

społeczeństwa  i główny nośnik  idei reformacji dbała bardziej o swoje własne  interesy klasowe niż o 

praktyczne  zastosowanie  prawd  ewangelicznych,  a  po  osiągnięciu  doraźnych  celów  politycznych  – 

gwarantujących przede wszystkim ich własną wolność – była całkowicie usatysfakcjonowana. Wykład 

spotkał  się  z wyjątkowo  dużym  zainteresowaniem  uczestników. Warto  do  tego  dodać,  że Włodek 

Tasak  przygotowuje  publikację  książki  traktującej m.in.  poruszone w wykładzie  tematy,  która  jest 

przygotowywana przez wydawnictwo Vocatio.  

Następna  sesja  wiązała  się  obchodami  jubileuszu  10‐lecia  programu  CEL.  Daniel  Trusiewicz  ‐ 

koordynator programu, przypomniał 10‐letnią historię CEL‐u,  która  zaczęła  się w  roku 2006  i była 

inspirowana konkretną potrzebą Kościoła,   a był nią zauważalny kryzys przywództwa. Zaczęło się od 

modlitw  i  rozmów w  gronie ówczesnej Rady Kościoła, w  czasie  których  zrodziła wizja oraz  zostały 

opracowane  zasady,  a  następnie  przystąpiono  do  ich  praktycznej  realizacji. W  czasie  uroczystości 

Gustaw  Cieślar,  Marek  Orlicki,  Wojciech  Kowalewski  oraz  Zbigniew  Sobczak  podzielili  się 

świadectwami tego, jaki wpływ miał CEL na ich życie i służbę. Zwrócono uwagę m.in. na to, że cztery 

edycje  programu  ukończyło  łącznie  około  150  osób,  z  których  kilkunastu w międzyczasie  zostało 

pastorami  w  Kościele.  Program  CEL  sprzyjał  również  zacieśnianiu  więzi między  liderami  naszego 
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Kościoła  i  doprowadził  do  zbudowania  dobrych  i  trwałych  relacji  wśród  licznych  uczestników. 

Podopieczni którzy ukończyli obecną edycję programu zostali uhonorowani dyplomami, a mentorzy 

otrzymali  po  egzemplarzu  książki  Dążąc  do  celu,  wydanej  specjalnie  z  okazji  X‐lecia  programu. 

Mateusz Wichary  prezentując  nową  publikację  powiedział,  że  książka  składa  się  z  dwóch  części. 

Pierwszą stanowi krótkie przypomnienie idei programu oraz jego historii, a drugą – zasadniczą tworzy 

zbiór  artykułów  przygotowanych  na  podstawie  wybranych  materiałów  prezentowanych  podczas 

zjazdów.  Artykuły  zostały  dobrane  pod  kątem  przydatności  w  kształtowaniu  przywództwa.  Są 

wyjątkowe o  tyle,  że nie zostały opublikowane w  żadnej  innej pozycji książkowej, a zebranie  ich w 

formie  jednej  publikacji  pozwoliło  na  zachowanie  cennych  treści  prezentowanych  podczas  wielu 

zjazdów CEL. Po  tej  sesji miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której Leszek Wakuła  skutecznie 

zachęcał uczestników do dzielenia się świadectwami.  

W  niedzielny  poranek  interesujący  wykład  pt.  Uczniostwo  w  domu  wygłosił  Danny  Hinton. 

Uświadamiał  on  zebranym,  że  uczniostwo  powinno  zaczynać  się  od  życia  domowego,  a  w 

szczególności podkreślał odpowiedzialność rodziców za dzieci, których duchowemu rozwojowi należy 

poświęcić  szczególną  uwagę.  Po  wykładzie  uczestnicy  wzięli  udział  w  niedzielnym  nabożeństwie 

razem ze Zborem w Radości, podczas którego kazanie wygłosił Mateusz Wichary. Zjazd zakończył się 

niedzielnym obiadem.  

Chociaż  aura  nie  była  zbyt  sprzyjająca,  bo  było mroźna,  a  nawet  spadło  trochę  śniegu  –  to  zjazd 

należy  zaliczyć  do  wyjątkowo  udanych.  Na  podziękowanie  zasłużyli  organizatorzy  zjazdu,  a  w 

kontekście 10‐lecia programu CEL szczególne podziękowania za rzetelną i wytrwałą służbę należą się 

koordynatorowi programu – Danielowi Trusiewiczowi oraz członkom zarządu CEL, byłym  i obecnym: 

Gustawowi Cieślarowi, Wojciechowi Kowalewskiemu i Mateuszowi Wicharemu. Wiadomo jednak, że 

prawdziwymi  filarami  CEL‐u  są  doświadczeni  pastorzy,  którzy  służą  jako  opiekunowie  swoich 

podopiecznych, a bez tych ostatnich nie byłoby tego programu… 

Cieszy  również  fakt,  że  na  wiosnę  planowane  jest  rozpoczęcie  kolejnej,  piątej  edycji  programu. 

Kierownictwo  CEL  zachęca  pastorów  KChB  do  wzięcia  udziału  w  2‐letnim  programie  razem  z 

wybranymi  podopiecznymi  – młodymi  liderami.  Zgłoszenia  będą  przyjmowane  do  połowy  grudnia 

2016. Wszystkie  informacje  na  temat  działania  programu można  uzyskać  na  stronie  internetowej: 

www.cel‐kchb.org  

 

PS.  Zarząd  CEL  składa  serdeczne  podziękowanie  wszystkim  ofiarodawcom    za  dotychczasowe 

wsparcie  programu  przygotowania  następnego  pokolenia  przywódców  KChB  oraz  apeluje  o 

kontynuację ofiarności.   

Dobrowolne datki można wpłacać na podane niżej konto z dopiskiem „CEL”: 

Kościół Chrześcijan Baptystów, Wrocław ul. Kłodnicka 2, PKO BP S.A.O/Wrocław nr: 

59 1440 1156 0000 0000 0659 8347  

 


