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19–22 lipca 2016 – PreCamp to kilka dodatkowych dni dla tych, którym Campu 
ciągle mało. Program dedykowany jest dla młodzieży 13–25 lat, ale dorosłych też 
zapraszamy.  
22–31 lipca 2016 – Camp tradycyjny 
Zatonie – Lubieszewo, k. Złocieńca
pastor Lee Venden (USA),
dr Fred Hardinge (USA), pastor Sam Gungaloo  (UK)

Lee Venden pastor i ewangelista, syn znanego 
nam w Polsce Morrisa Vendena, który gościł 
w Zatoniu w 1992 roku. Jego wykłady i książki 
dla wielu z nas są objawieniem piękna Bożego 
charakteru i cudu usprawiedliwienia. Jak to 
dobrze, że pastor Lee kontynuuje to dzieło. To 
będzie czas #PatrzeniaWyżej, by każda nauka 
Słowa Bożego jeszcze lepiej objawiała cudną 
osobę naszego Zbawiciela.
dr Fred Hardinge Lekarz i pastor, autor wielu 
cennych publikacji o tematyce zdrowotnej. Od 
ponad 35 lat zajmuje się edukacją zdrowotną 
i społeczną, prowadząc szkolenia i konsultacje 
w zakresie zdrowego stylu życia w różnych czę-
ściach świata. Nie oczekuj frazesów i obiegowych 
treści. Dowiesz się o nowinkach, które mogą 
zaskoczyć nawet najzdrowszych adwentystów.
Sam Gungaloo pastor kreatywny , inicjator 
pomysłu Sobotniej Sofy. Będzie głównym mówcą 
w czasie PreCampu. Jak #PatrzećWyżej będąc 
młodym człowiekiem? Jak wzbijać się ponad 
przeciętność? Jak pokonywać problemy codzien-
ności?
Jarosław Dzięgielewski uroczystość chrztu: 
chcesz zawrzeć przymierze z Bogiem? Camp to 
idealne miejsce i czas na to wydarzenie. Zapra-
szamy na spotkania dla katechumenów podsu-

mowujące wiedzę biblijną z okazją do szczerych 
rozmów i zadawania pytań.
Adam Grześkowiak  wykłady biblijne: Izrael 
– Mesjasz – Kościół. Jaka jest relacja Kościoła 
do Izraela, zależność jednego od drugiego, tak 
w przeszłości jak i w obecnym czasie zastanawia 
wielu chrześcijan. Problemem tym, w kontekście 
przymierzy, jakie zawierał Bóg z ojcami, zajmował 
się już sam apostoł Paweł. Czy Bóg jest wierny? 
Czy Bóg odrzucił Swój lud? Jak rozumieć przesła-
nie Pawła z Rz 9 – 11? Czym jest judaizm mesja-
nistyczny? Jakie znaczenie posiadają święta,
nowie, szabaty? 
Beata i Tomek Dutkowscy warsztaty dla liderów  
młodzieży. Praca zespołowa, kreatywność, zarzą-
dzanie... zdrowy rozsądek - czyli o tym jak pozytyw-
nie wpływać na nasze otoczenie i na swój rozwój 
- prywatnie, zawodowo, zborowo. Mamy nadzieję 
na wzajemną, dodatnią inspirację.
Joanna Słonecka-Micyk, Paulina Dzięgielew-
ska program dla dzieci: Jesteśmy cudownie 
stworzeni. Nasze oczy, uszy, ręce to prawdziwy 
cud, arcydzieło, które tylko Pan Bóg mógł uczy-
nić. Bóg chce, abyśmy całym naszym ciałem i ży-
ciem oddawali Mu chwałę. Będziemy uczyć się jak 
oczy i usta, ręce i nogi i cały, mały człowiek może 
służyć Panu Bogu.

Mirka Grześkowiak  : Czuwaj! Marana 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w następujących gru-
pach wiekowych: 3–5 lat (Discovery Club); 6–9 

-
der Club) i 16+ (Rovers). Wieczorami spędzimy 
czas przy ognisku, śpiewając, pląsając i słuchając 
gawęd. A nocą zabierzemy Was na gry terenowe! 
Dla rodziców, sceptycznych oraz zainteresowa-
nych wykłady – Co to jest i po co nam harcerstwo 
w Kościele? Zapraszamy!
Piotr Samulak  ImpactDay 2016 to koncentracja 
służby w Drawsku Pomorskim i okolicach. Zreali-
zujemy program Expo Zdrowie, zajęcia dla dzieci 
w parku miejskim, w domu dziecka, w ośrodku dla 
dzieci niepełnosprawnych, program w domu se-
niora, wykonanie muralu w mieście i rewitalizację 
małej architektury miejskiej – malowanie, porząd-
kowanie itp. Realizacja planowanych zadań zależy 
od naszego zaangażowania. Już dziś zgłoś chęć 
uczestnictwa: tel. 791 349 494 lub samulak57@
gmail.com.
Mirosław Karauda misja na Campie, jak co roku 
zapraszamy do udziału w kilku przedsięwzięciach 
ewangelizacyjno-społecznych: koncert, Expo 
Zdrowie, praca z literaturą, wykłady zdrowotne 
oraz ImpactDay.


