
CEL 3 – relacja ze zjazdu       Łukasz Woźniak  

W dniach 20 do 23 marca br. odbył się trzeci zjazd bieżącej edycji Centrum Edukacji Liderów, 

w skrócie CEL. CEL to kurs, który opiera się na relacjach mentorskich opiekunów i ich 

podopiecznych w celu lepszego przygotowania młodych liderów do służby w zborach 

naszego Kościoła. Pastorzy ze zborów w całej Polsce przyjeżdżają wraz ze swoimi 

podopiecznymi aby razem uczestniczyć w zajęciach, budować relacje i uczyć się jedni od 

drugich. Zjazd odbył się w ośrodku WBST w Radości – w pięknym środowisku blisko natury i z 

dala od zgiełku miasta.  

Zjazd rozpoczął się w czwartek wieczorem kolacją, po której miała miejsce orientacja 

prowadzona przez Daniela Trusiewicza, koordynatora CEL. Oprócz przywitania i informacji 

organizacyjnych na temat zjazdu usłyszeliśmy także krótkie słowo wprowadzenia ze strony 

Gustawa Cieślara - rektora WBST, po czym Anna Cieślar przekazała obecnym wykład na 

temat historii Żydów Mesjańskich. Pytania zadawane po wykładzie na temat Żydów, którzy 

wierzą w Jezusa, jako swojego Mesjasza, potwierdziły, że jest to temat bardzo interesujący 

Chrześcijan… 

W piątek, sobotę i niedzielę dzień rozpoczynał się śniadaniem i wspólną modlitwą, którą 

prowadził każdorazowo inny podopieczny biorący udział w CELu. Piątkowy dzień wykładów 

rozpoczął się pierwszym wykładem dr Janusza Kucharczyka nt. apologetyki, który 

poświęcony był podstawowym zagadnieniom dotyczącym dyskusji apologetycznych z 

ateistami. Drugi wykład poświęcony apologetyce koncentrował się na zrozumieniu 

światopoglądów Świadków Jehowy, Katolików, Muzułmanów i Buddystów oraz umiejętności 

prowadzenia rozmowy z takimi ludźmi.  

Oprócz tego, dwa wykłady prowadził dr Mateusz Wichary – przewodniczący Rady KChB, 

który mówił o eschatologii, koncentrując się na przychodzącym Królestwie Bożym. Bardzo 

pomocne było wyjaśnienie proroctw na ten temat z ks. Daniela i Ezechiela oraz Apokalipsy, a 

także praktycznego ich zastosowania. Wykładowca podkreślał, ze właściwe oczekiwanie na 

przychodzącego Chrystusa to przede wszystkim uczciwe wykonywanie swoich codziennych 

obowiązków. Ten sam temat omawiał również dr Richard Blake – pastor z USA, który 

koncentrował się na skutecznym przywództwie w czasach ostatecznych w oparciu o 3 i 4 

rozdział 2 listu Pawła do Tymoteusza.  

Następnie Adrian Stróżek, pastor drugiego zboru gdańskiego poprowadził wykład w 

połączeniu z praktycznymi dyskusjami w małych grupach na temat przywództwa pokolenia Y. 

Doktor Wojciech Kowalewski z Wrocławia w podobnej formie omówił bardzo ważny temat, 

jakim jest misja kościoła. Wykład ten był swoistym wstępem do półtorej-godzinnego panelu 

dyskusyjnego poświęconego misji, w którym udział wzięli Richard Blake, Daniel Trusiewicz, 

Zbigniew Niemasik – pastor z Gdyni i Michał Szlachetka, który założył nowy zbór w Otwocku. 

Panel omawiał różne perspektywy na temat wyzwań i szans, jakie spotyka misja 

ewangelizacyjna kościoła w dzisiejszych czasach. Wypowiedzi te były tym bardziej ciekawe, 



że obejmowały perspektywę misji globalnej, europejskiej a także z punktu widzenia polskich 

wspólnot kościelnych. Zauważono przy tym, że współczesny kościół najszybciej rozwija się w 

krajach afrykańskich i azjatyckich, a jeśli chodzi o Europę, to przoduje jej wschodnia część, 

podczas gdy zachodnia przeżywa zastój.  

Jeden z wykładów prowadzony był przez pastora Zbigniewa Sobczaka z Krakowa i dotyczył 

własności oraz zarządzania, szczególnie w kontekście naszych własnych pieniędzy i środków 

posiadanych przez kościół. Całość konferencji zakończyła się wykładem D. Trusiewicza i W. 

Kowalewskiego na temat mentoringu i coachingu. W czasie tego seminarium omawiane były 

skuteczne metody oddziaływania na siebie różnych liderów tak aby ich służba mogła być 

coraz bardziej efektywna. Okazuje się, że takie z pozoru proste rzeczy jak zwyczajna 

umiejętność zadawania pytań lub budowania głębszych relacji może mieć zasadnicze 

znaczenie w pracy duchowej.  

Ale CEL to nie tylko wykłady. Piątkowy wieczór zakończył się projekcją filmu „Droga życia” i 

dyskusją. Film ten pokazuje głęboką przemianę, jakiej doświadczył pewien człowiek po 

stracie bliskiej osoby, gdy podjął się niecodziennego zadania. To pomogło mu odkryć swoje 

wewnętrzne bogactwo i zbliżyć się do innych. A sobotni wieczór, po uroczystej kolacji, 

wypełniony był świadectwami uczestników i wspólną modlitwą. Oprócz tego konferencja 

była świetną okazją do integracji i rozmów – zarówno podczas posiłków jak i w przerwach 

między zajęciami. Uczestnicy mogli poznać młodszych i starszych pracowników kościoła ze 

zborów w całej Polsce, wymienić doświadczenia i nabrać zachęty do dalszej służby. 

Dodam od siebie, jako uczestnika, że takie inicjatywy jak CEL powinny trafiać do szerszego 

grona pracowników kościoła. Każdy pastor czy lider chrześcijański powinien inwestować w 

młodszych podopiecznych przygotowując kolejne pokolenie liderów, gdyż dzięki temu można 

oczekiwać rozwoju istniejących zborów i powstawania nowych. 

„CEL jest wspaniałym programem motywującym i porządkującym relacje uczniowsko-

mentorskie wśród ludzi zaangażowanych w służbę. Ciekawe są również zjazdy, na których 

bardzo dużo można się nauczyć. Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej niezwykle cenne jest 

skorzystanie z doświadczenia osób, które są od wielu lat uczniami Jezusa i długo zajmują się 

służbą oraz mają coś, czym mogą podzielić się z innymi. Oby CEL trwał wiecznie!” - 

powiedział Mateusz Nowacki, lider młodzieży w zborze baptystów w Gdyni.  

„Z perspektywy opiekuna najcenniejsze są dla mnie rozmowy w kuluarach. Żeby nie było 

wątpliwości, poziom wykładów oceniam na zadowalająco wysoki. Jednak wybierając się na 

spotkania wyjazdowe, najbardziej cieszę się z możliwości pogłębiania więzi z podopiecznymi 

oraz innymi liderami. Chodzi mi o te chwile, gdy spotykamy się wieczorami, po zakończonym 

programie, żeby rozmawiać na zajmujące nas tematy; gdy dzielimy się tym, co obecnie dzieje 

się w naszej służbie i poszerza się nasze rozumienie kościoła, Bożego działania oraz naszego 

miejsca w służbie. Pod tym względem marcową edycję CEL'u uważam, za bardzo udaną” – 

uznał Adrian Stróżek, pastor drugiego zboru chrześcijan baptystów w Gdańsku. 



PS. Będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie! Dobrowolne datki i ofiary można  wpłacać na 

konto ROD KChB, Nordea Bank 59 1440 1156 0000 0000 0659 8347 z adnotacją ‘CEL’.  – 

Zarząd CEL  


