
 
 

 

 

 
 

INFORMATOR CAMPOWY NR2 
 

Tym razem bardziej literacko i po nazwisku, czyli czego można się spodziewać na Campie: 

Bernie Anderson (Główny mówca): Oburzająca Miłość. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz byliście 
czymś oburzeni? Może jakaś wielka niesprawiedliwość lub straszna zbrodnia, tak iż trudno 
uwierzyć, że to mogło się zdarzyć? Prawda jest taka, że Ewangelia również może być oburzająca! 
Dlaczego? Ponieważ domaga się wiele od Boga, a mało od nas. Biblia mówi nam, że to wszystko 
z powodu Bożej powalającej i skandalicznej MIŁOŚCI (J 3,16) do całego świata, dzięki której i my 
jesteśmy zbawieni. Ale to nie koniec. Bóg obiecuje, że ta sama miłość może całkowicie zmienić 
twoją codzienność! 

Bill Dull – gorące relacje z misji w Indiach. Posłuchaj o innym świecie, poświęceniu i służbie oraz 
Bożych cudach. Daj się zarazić pragnieniem służenia bliźnim i niesienia Ewangelii aż po krańce 
ziemi, bo miliony ludzi wciąż nie usłyszało jeszcze o Jezusie. 

John A. Scharffenberg (dr n. med., kardiolog, prof. dietetyki, kierownik Katedry Żywienia 
Człowieka Uniwersytetu Loma Linda). Poprowadzi wykłady poruszające aspekty naszego zdrowia 
fizycznego w połączeniu ze zdrowiem psychicznym i duchowym. Co WHO i inne organizacje mają 
do powiedzenia nt. zapobiegania chorób i jak to się odnosi do Biblii, zaleceń Ducha Proroctwa i 
czego dowodzą najnowsze badania? 

Władysław Polok, seminarium historyczno-profetyczne: metody interpretacji proroctw Starego 
Testamentu, preteryzm i futuryzm, król północy i południa, dzieje papiestwa, ostatnie wydarzenia 
czasów końca i rola Ducha Proroctwa. 

Adam Grześkowiak, wykłady biblijne: Ludzie od zawsze zadawali pytanie: w jaki sposób można 
dostąpić zbawienia. W Rz 9,18 Paweł stwierdza, że Bóg „komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo 
chce, czyni zatwardziałym”. Czy mamy cokolwiek do powiedzenia w kontekście zbawienia? Czy aby 
na pewno mamy wolną wolę? W Flp 2,13 Apostoł pisze: „Albowiem Bóg to według upodobania 
sprawia w was i chcenie i wykonanie”. Jak to więc jest, że jedni chcą i wykonują, drudzy tylko chcą, 
ale wykonania brak, a reszta ani nie chce, ani nie czyni? Jaka jest relacja między wiarą a 
uczynkami? Na czym polega zbawienie z łaski? Czy adwentyści na pewno są protestantami? 

Alina i Marek Rakowscy: Seminarium dla małżeństw z bardzo praktyczną tematyką: Małżeńskie 
cele, wzajemne oczekiwania, czas wolny, finanse, seks, fakty i mity na temat przemocy w rodzinie. 

Beata Baron, Wiola Suszek: Seminarium dla rodziców. Jak rozmawiać z dziećmi by nie 
pobudzać ich do gniewu i kształtować w nich charakter Zbawiciela? Co jest niezbędne by wyrobić 
u dzieci chrześcijańskie nawyki i odpowiedzialność? Jakie znaczenie w motywowaniu dzieci do 
określonego działania mają użyte słowa oraz stawiane przez rodziców pytania? W jaki sposób 
radzić sobie z emocjami i jak mówić o trudnych sprawach, by nie urazić innych? 

Halina Jankowska, misja kobiet: spotkania warsztatowe: integracja, budowanie poczucia 
wartości, tworzenie sieci przyjaźni i duchowego wsparcia, jak radzić sobie z emocjami, 
przebaczenie, lęk, stres. Pomysły na prowadzenie spotkań kobiet w lokalnym zborze. 

J. Słonecka-Micyk, M. Grześkowiak, P. Dzięgielewska, L. Pawluczuk, program dla dzieci: Tym 
razem przeniesiemy się do samych początków naszego istnienia i postaramy się odtworzyć 
historię Stworzenia. Przypomnimy sobie co? kiedy? jak? oraz dla kogo? powstało w ciągu tych 
wyjątkowych sześciu dni. 

Ania Skrzypczak, Pathfinder: w dwuszeregu zbiórka! Kolejno odlicz! Dzisiaj bitwa o flagę: Czyli 
to co lubimy najbardziej.  



Marek Jankowski, Expo-zdrowie: chcesz wziąć udział w ewangelizacji lub zapoznać się z programem 
Expo-zdrowie? Będziesz mieć trzy szanse: w Szczecinku, Drawsku Pomorskim i Złocieńcu. 

Piotr Samulak, ImpactDay: naszym celem będzie Szczecinek. Jednego dnia zaatakujemy go naszymi 
talentami muzycznymi, pomocnymi rękoma oraz uśmiechem. Jest tu 15-osobowa grupa wyznawców i 
chcemy ich wspomóc w misji. W programie: odnawianie placów zabaw, układanie bruku, wolontariat w 
schronisku dla zwierząt i oczywiście Expo-zdrowie. 

Tytus Gudzowski, MarketDay: to już tradycja Campu. Tu możesz sprzedać swoje talenty, usługi dla 
ludności, komplementy, wyroby cukiernicze i prawdziwe dzieła sztuki, a cały dochód przeznaczony jest 
naG I tego jeszcze nie wiemy. Masz jakąś propozycję? 

Karolina Harasim, chór campowy: Zapraszam wszystkich miłośników śpiewu gospel do chóru 
campowego. Nie przejmuj się, jeśli nie znasz dobrze nut czy języka angielskiego, nauczymy Cię 
śpiewać ze słuchu, a znajdzie się też coś do śpiewania po polsku. 

Grażyna Szambelan, Chill-art, warsztaty artystyczne. Pan Bóg wpisał  w nas potrzebę tworzenia i 
jest to jeden z piękniejszych dowodów na to, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Na campie, 
wzorem lat poprzednich, będziemy mogli uruchomić pokłady naszej wrażliwości i wyobraźni. W tym 
roku poznamy posiadającą ogromny potencjał, technikę filcowania na sucho. Zapraszam każdego, 
kto odczuwa nieodpartą potrzebę tworzenia i chce w miłej atmosferze nauczyć się czegoś nowego. 

Wojtek Orzechowski, warsztaty z biznesu: Bardzo praktyczne tematy, które pomogą Ci lepiej 
odnaleźć się na rynku pracy: 1. Jak przygotować się do rekrutacji. Analiza CV i listu 
motywacyjnego; 2. Jak zostać mistrzem w sprzedaży telefonicznej; 3. Twoje wymarzone M, jak 
korzystnie kupić i na co zwracać uwagę przy zakupie mieszkania.  

Tomek Sulej, konwersacje z języka angielskiego, bo od nauki języka nie ma wakacji :) 

Marek Micyk, Paweł Romaniuk, Klub podróżnika: jak polecieć do Izraela za 200 zł? Gdzie 
szukać darmowych noclegów za granicą? Wybierz się z nami na multimedialną wycieczkę do 
Palestyny, Rwandy, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Norwegii i Tajlandii. To nie tylko podróże, ale 
przede wszystkim poznawanie niezwykłych ludzi, świata i Bożego prowadzenia. 

Chłopaki-Zatoniaki, Klub Żeglarza: bejdewind, bom, sterburta, szot i sztag: Wspólnie rozwikłamy te 
hasła, poznamy trochę teorii, a później wsiądziemy do łódki i żagle w górę, bo praktyka czyni mistrza. 

Grzegorz Świątek, Filip Sieja, gry i zabawy integracyjne. Nudzi Ci się? Nie wiesz co można robić 
w grupie, jak pozytywnie wypełnić czas ze znajomymi, czy spotkania młodzieży w kościele mogą 
być fajne? Razem popracujemy nad tymi punktami. 

Darek Kowalczy, Tomek Szambelan, Camparaton: czyli bieg na symbolicznym dystansie 7,77 km. 

Bastek Pytel, sport: bo mistrzostwa nie tylko odbywają się w Brazylii.  

Marta i Konrad Pasikowscy, „szybka randka”: brzmi groźnie i tajemniczo, ale idea jest bardzo 
pozytywna. W ciągu godziny będzie okazja zadać pytania 20 osobom przeciwnej płci. Tylko 2 minuty 
na jedną osobę, ale może to wystarczy by spotkać tą „od Pana Boga” ? 

Jonasz x2: Recmanik i Puls, konkurs 3 diecezji: intelekt, siła, talenty:, a i tak wygrywa: 

Iza Smalec, kawiarenka: Miejsce wyjątkowe. Będziesz mógł spożyć pyszne dania i napoje, 
przygotowane od serca, z pragnienia służby innym. Bedzie to miejsce, w którym będziemy szukać 
i doświadczać Boga, rozmawiać o Nim i z Nim. Każdy jest tutaj mile widziany. 

Młodzi.adwent.pl, spotkania modlitewne na plaży, bo dobrze jest się modlić wieczorem: 

 

MASZ PROBLEMY FINANSOWE, A CHCESZ PRZYJECHAĆ NA CAMP? 
Napisz i spróbujemy rozwiązać twój problem! 

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: www.mlodzi.adwent.pl/camp2014 

 

Serdecznie zapraszamy!  

W imieniu Organizatorów, 
pastor Marek Micyk                     kontakt: camp@adwent.pl  


