
Relacja ze zjazdu Centrum Edukacji Liderów 

W dniach 30.10-1.11.2021 odbył się drugi zjazd siódmej edycji programu CEL –
Centrum  Edukacji  Liderów.  Po  raz  kolejny,  zjazd  miał  miejsce  w  Warszawie-
Radości. Wzięło w nim udział 47 osób z całej Polski.

CEL  nie  jest  zwykłą  konferencją.  To  dwuletni  program  w  ramach  którego
uczestnicy wraz ze swoimi  opiekunami przez dwa lata odbywają indywidualne
spotkania mentorskie,  w ramach który wyznaczają  i  realizują cele związane z
charakterem,  wiedzą,  i  umiejętnościami  uczestnika.  W  czasie  dwuletniego
programu,  uczestnicy  biorą  udział  w  czterech  zjazdach,  które  mają  służyć
podsumowaniu dotychczasowych spotkań, dalszej integracji i zachęcie. Program
zjazdów jest przemyślany w taki sposób, by wyposażyć uczestników zarówno w
dodatkową wiedzę, jak i praktyczne umiejętności. 

Pierwszy, rozpoczynający program zjazd siódmej edycji CELu odbył się w kwietniu
tego roku, natomiast drugi zjazd miał miejsce w październiku, wyznaczając tym
samym pierwsze  półrocze  programu.  Po  tym czasie  uczestnicy  i  opiekunowie
mieli  już  za  sobą  pierwsze  doświadczenia  związane  ze  spotkaniami,  pierwsze
świadectwa Bożego działania poprzez te spotkania oraz przemyślenia odnośnie
tego, co można było zrobić lepiej. Tym wszystkim chętnie dzielili się między sobą
w czasie zjazdu. 

Zjazd  poprzedziło  spotkanie  dla  opiekunów,  na  którym  mogli  podsumować
dotychczasową pracę.  Po oficjalnym otwarciu,  miał  miejsce pierwszy wykład o
charakterze przywódcy na podstawie Listu do Tytusa, który przygotował prezb. dr
Mateusz  Wichary,  członek  Prezydium Rady  Kościoła  Chrześcijan  Baptystów  w
RPW. Następnie wykład pt.  Ecclesia reformata et semper reformanda  wygłosił
prezb.  dr  Włodzimierz  Tasak,  rektor  Wyższego  Baptystycznego  Seminarium
Teologicznego. Pierwszy dzień zjazdu zakończyła społeczność Wieczorna,  którą
prowadził pastor Adrian Stróżek, koordynator programu CEL.

Drugiego  dnia  uczestnicy  wzięli  udział  w  porannej  modlitwie,  niedzielnym
nabożeństwie  Zboru  KChB  w  Warszawie-Radości,  a  także  w  drugiej  części
wykładu  o  charakterze  przywódcy,  pierwszej  części  wykładu  o  kluczowych
wartościach  przywódcy,  który  prowadził  dr  Richard  Blake,  pastor  i  założyciel
służby Xtend Ministries International, wspierający program CEL od początku jego
istnienia,  oraz  w  trzyczęściowym  wykładzie  o  pokoleniowym przywództwie,  w
którym  doświadczeniami  i  obserwacjami  ze  służby  dzielił  się  pastor  Dawid
Bednarczyk  ze  zboru  w  Bielsku-Białej.  Drugi  dzień  zjazdu  zakończył  wieczór
integracyjny, w czasie którego odbył się bardzo emocjonujący drużynowy quiz
biblijny, a następnie gry planszowe. 

Ostatniego dnia zjazdu również odbyła się poranna modlitwa, a także druga część
wykładu o kluczowych wartościach przywódcy,  wykład prezb.  dr  Włodzimierza
Tasaka pt.  Ojcowie Przywódcy mówiący o pionierach baptyzmu w Polsce, wśród
których  wymienieni  zostali:  Gotfryd  Fryderyk  Alf,  Karol  Władysław  Strzelec,
Bronisław Spałek, Łukasz Dziekuć-Malej,  Waldemar Albert  Gutsche,  Aleksander
Kircun  oraz  Michał  Stankiewicz.  Ostatni,  dwuczęściowy  wykład  nt.  kluczowych
relacji lidera poprowadził pastor dr Wojciech Kowalewski. 

Obfitość wykładów, ich bogata merytoryczna treść, a jednocześnie skupienie na
tematach  związanych  z  przywództwem  i  uczniostwem  sprawiło,  że  każdy



uczestnik  mógł  odnaleźć  w nich  zasób  wiedzy  oraz  praktyczne  wskazówki  do
dalszego  rozwoju  jako  chrześcijanin  pragnący  wywierać  pozytywny  wpływ  na
innych  w  sposób  przemyślany  i  biblijny.  Poranne  modlitwy,  wieczorna
społeczność i integracja oraz niedzielne nabożeństwo służyły duchowej zachęcie i
wzmocnieniu  istniejących  więzi.  Intensywny  program  zjazdu  pozwolił  dobrze
wykorzystać spędzony na miejscu czas oraz zaczerpnąć motywacji  do dalszych
spotkań. 

Pod względem organizacyjnym wszystko przebiegło bez zarzutu. Warunki bytowe
i komunikacja były bardzo dobre. Dzięki hojnemu wsparciu sponsorów i zborów,
koszt  uczestnictwa  w  zjeździe  był  stosunkowo  niski,  a  opiekunowie  mogli
uczestniczyć w zjeździe bezkosztowo. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu wielu
osób,  program  CEL  działa  i  jest  błogosławieństwem  dla  kolejnych  pokoleń
przywódców już od kilkunastu lat.  Jego absolwentami jest wielu aktywnych po
dziś  dzień  w  służbie  pastorów  i  liderów,  z  których  część  zaczynała  jako
podopieczni, a w kolejnych edycjach wróciła jako opiekunowie. Jeśli zależy nam
na  rozwoju  kolejnych  grup  przywódców  w  naszych  Zborach,  warto  rozważyć
udział  w  kolejnych  edycjach  programu i  wesprzeć  je  modlitewnie  lub  w  inny
sposób.  Warto  też  sięgnąć  po  wydaną  z  okazji  dziesięciolecia  programu  CEL
książkę „Dążąc do celu”, w której można znaleźć zbiór artykułów przygotowanych
na podstawie materiałów prezentowanych w czasie zjazdów. Jest to wartościowa i
praktyczna pozycja, oddająca ideę programu CEL wyrażoną wersecie z 2 Listu do
Tymoteusza 2:2:  „To,  co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż
ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych”.

Konrad Grądys.


