
 

Jezus, rozsyłając swych uczniów, przykazał im, by nic nie brali na drogę (Mk 6, 8). W wakacje powie to i do nas... 
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Szykujemy na lipiec #youthcamp. 
Przyjadą do Rybnika młodzi  
z różnych zakątków świata. 
Ma to być święto radości z przeży-
wania wiary. Nie dla nich wyłącz-
nie, lecz dla nas… Zapraszamy  
do włączenia się w to dzieło! 
 
     Obóz odbędzie się na początku lipca. 
Złożony będzie z trzech części: warsz-
tatowej, „przygodowej” i $inału. Dla 
pierwszej bazą będzie Kampus. Mło-
dzi wezmą udział w warsztatach te-
matycznych, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, dostając przy tym czas na in-
tegrację i nabycie praktycznych umie-
jętności. Przygodę przeżyją następnie 
w trasie: dwa dni zajmie im wędrów-
ka piesza do znanych śląskich sank-
tuariów. W planie są nie tylko pobli-
skie Rudy, ale też Piekary S- ląskie, Czę-
stochowa czy nawet… Góra św. Anny! 
Nie wezmą ze sobą pieniędzy, nie bę-
dą mieć zapewnionych noclegów – 
poproszą o wsparcie spotkanych po 
drodze ludzi. Nauczą się (po prostu), 
jak ufać i żyć z samego Pana Boga… 

Wszystko, czego doświadczą, opowie-
dzą zaraz po powrocie! Na $inał będzie 
ewangelizacja, po niej – szykowane są 
przez Miasto koncerty. Jak było w cza-
sie S-wiatowych Dni Młodzieży, uczest-
nicy obozu „zbudują” atmosferę świę-
ta młodych. Ich radość, otwartość  
i zapał, w połączeniu z płynącą ze sce-
ny muzyką, ma wpłynąć na wszyst-
kich mieszkańców Rybnika. Chcemy, 
by był to wielki „festiwal młodości”! 
Chcemy… lecz wiele zależy i od nas! 
Od stycznia już szukamy rodzin, które 
chciałyby przyjąć pod dachem piel-
grzymów, dać im trochę miejsca, wy-
żywić ich (najlepiej, by były to rodziny 
z „dziećmi” w wieku naszych gości). 
Rybnickich studentów i uczniów szkół 
średnich zachęcamy do włączenia się 
w program obozu! Szukamy też spon-
sorów: posiłków szykowanych wspól-
nie, potrzebnych na warsztaty mate-
riałów oraz tzw. pakietów pielgrzyma. 
Potrzebujemy dużo modlitwy! 
Obóz rozpocznie się 2 lipca (wtedy 
przyjadą do Rybnika goście). Potrwa 
aż do dziewiątego. Zapraszam więc: 
bądźcie wtedy z nami!    xKN 

W organizowanym przez siostry i braci 
ze Wspólnoty Tyberiadzkiej (na zdjęciu) obozie 
młodzieżowym w belgijskim Lavaux St. Anne, 

godzinę drogi od Brukseli, wzięło udział 
w lato dwustu młodych ludzi. Obok licznych 

grup belgijskiej i litewskiej, jedną 
z największych była polska grupa z DAR-u. 

Młodzi mieszkali w namiotach, dużo modlili się 
i adorowali Najświętszy Sakrament, 

słuchali konferencji i ciekawych prelekcji. 
Pracowali też w polu czy ogrodzie, 

doświadczając codziennego życia mnichów. 
Przez trzy dni uczestniczyli w „ewangelicznej  
przygodzie”, chodząc po domach i prosząc 
o jedzenie i nocleg. W zamian - dzielili się 

z ludźmi radością Ewangelii! W Belgii przeżyli  
bardzo wiele. W Rybniku - chcą to teraz powtórzyć! 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W OBOZIE? 
 

Praktycznie każdy. Choć bowiem pierwszymi 
adresatami inicjatywy są studenci i młodzież 
w wieku 18-30 lat, za zgodą rodziców istnieje 

możliwość udziału również młodszych uczestników. 
Wszyscy zgłoszeni spać będą w domach 

(rybniczanie pozostaną w swoich własnych). 
Szukamy chętnych do podjęcia w domu gości… 

 

Symboliczna opłata, jaką wniosą uczestnicy, 
to 30 PLN na wsparcie organizacji obozu 

oraz przyjazdu uboższej młodzieży z zagranicy. 
 

Zapisy prowadzi Duszpasterstwo Akademickie  
w Rybniku pod numerem: 519 19 7217 

lub mailowo: youthcamprybnik@gmail.com  
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Zróżnicowany	program	naszego	ob-
ozu	zakłada	obecność	jego	uczestni-
ków	w	 różnych	 punktach	 na	mapie	
miasta.	 Kampus	 będzie	 miejscem	
warsztatów;	 kościoły:	 akademicki,	
Matki	 Bożej	 Bolesnej	 i	 bazylika	 -	
miejscami	 modlitwy	 i	 sprawowania	
liturgii;	na	rybnickim	rynku	odbędzie	
się	'inał	z	udziałem	mieszkańców.		
 

PONIEDZIAŁEK (2 VII) jest dniem przyjazdu 
i zakwaterowania uczestników obozu.  
 

WE WTOREK I ŚRODĘ (3 i 4 VII) zapraszamy 
na warsztaty z udziałem zaproszonych 
gości („Czy w świecie $inansów można 
dziś być uczciwym?”, „Jak być obecnym 
w mediach?”, „Jak rozpoznać Boży głos 
i gdzie go szukać?”, „Co dzisiaj jest 
piękne?”). Po nich z uczestnikami obo-
zu spotka się m.in. reżyser - Krzysztof	
Zanussi. Wieczorami planowane są 
czuwania modlitewne oraz koncerty 
muzyczne	(„Chwila	Nieuwagi”). 
 

W CZWARTEK I PIĄTEK (5 i 6 VII) młodzi lu-
dzie podzieleni na grupy, pod opieką 
osób konsekrowanych, wyruszą pieszo 
w podróż do znanych miejsc sanktuaryj-
nych (bez pieniędzy i zamówionych noc-
legów!) lub do pracy w ośrodkach po-
mocy ludziom chorym i niepełnospraw-
nym, by przeżyć tak „ewangeliczną przy-
godę”. 
 

SOBOTA (7 VII) będzie dniem dzielenia 
się owocami dotychczasowych przeżyć.  
W kościele Matki Bożej Bolesnej odbę-
dzie się modlitwa uwielbienia; równole-
gle na rynku - miejska ewangelizacja.  
 

W NIEDZIELĘ (8 VII) uczestnicy obozu pod-
czas uroczystej Mszy św. posłani zosta-
ną do głoszenia Dobrej Nowiny w środo-
wiskach codziennego życia. Z bazyliki 
wyruszą na rynek, gdzie wystąpią przed 
nimi zespoły: TGD	oraz Carrantuohill.  
 

Uczestnicy obozu w czasie jego trwa-
nia spać będą w swoich domach. Tam 
też będą się stołować. Na posiłek połu-
dniowy we wtorek i w środę szykować 
będą kanapki, którymi dzielić się będą 
ze sobą nawzajem w ramach „pikniku”. 
 

Od 5 do 8 VII krakowscy kompozyto-
rzy: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski  
i Piotr Pałka, związani z Dominikań-
skim Ośrodkiem Liturgicznym, popro-
wadzą dla wszystkich chętnych (także 
spoza uczestników obozu) profesjonal-
ne warsztaty	muzyczne, których celem 
jest przygotowanie modlitwy uwielbie-
nia oraz kończącej obóz Mszy św. po-
słania. Zapisy przyjmowane są mailo-
wo: youthcampRybnik@gmail.com 
 

O. Emmanuel della Faille z monastycz-
nej Wspólnoty Tyberiadzkiej z Belgii 
poprowadzi w czasie obozu młodzieżo-
wego rekolekcje dla mieszkańców mia-
sta w bazylice św. Antoniego. 

A. UCZESTNIK 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

PESEL  

NUMER TELEFONU  

ADRES MAILOWY  

UŻYWANE JĘZYKI OBCE  

  

CZY JESTEŚ GOTOWY PODJĄĆ W DOMU GOŚCI OBOZU Z POLSKI LUB ZAGRANICY?   

JEŚLI TAK, PODAJ ICH LICZBĘ? (Gościom należy zapewnić noclegi oraz wyżywienie)  

PODPIS PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA OBOZU  

 

B. RODZIC 

  

Karta uczestnika i zgoda rodziców/opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich  

JA, NIŻEJ PODPISANY/A  Imię, nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA  Adres zamieszkania 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI  Rodzaj i numer 

JAKO  Rodzic/Opiekun prawny 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W OBOZIE MŁODZIEŻOWYM W RYBNIKU. 

WYRAŻAM TEŻ ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W WĘDRÓWCE PIESZEJ (Tak/Nie)  

 

Uczestnicy obozu, pielgrzymujący w grupach pod opieką osób konsekrowanych do miejsc sanktuaryjnych 
naszego regionu, będą nocować i stołować się, korzystając z gościny mieszkańców odwiedzanych miej-
scowości. Na czas całego obozu wszyscy jego uczestnicy będą ubezpieczeni. 

 
W TYM CZASIE (5-7 LIPCA 2018) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OPIEKĘ NAD NIM POWIERZAM: 

 

PANU/PANI/SIOSTRZE  Wypełnia Organizator 

 

INFORMACJE 
ZDROWOTNE 

O DZIECKU 
 

Alergia, uczulenia, 
zażywane leki etc. 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator – Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku, ani żaden z podmio-
tów współpracujących przy organizacji międzynarodowego obozu młodzieżowego (dalej „#youthcamp“), 
nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez moje dziecko, a wyrządzone 
przez nie w trakcie trwania #youthcamp’u. 
 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym mojego dziecka i jako taki ponoszę pełną odpowiedzialność 
za wszelkie wyrządzone przez moje dziecko szkody – na zasadach określonych w art. 415 w związku  
z art. 427 i 428 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) – w szczególności 
za ewentualne szkody wyrządzone przez moje dziecko w miejscu wskazanym przez Organizatora lub 
podmiot współpracujący z Organizatorem, jako miejsce zakwaterowania mojego dziecka, w tym również  
w prywatnych domach i mieszkaniach rodzin goszczących. 
 

Podmioty oraz osoby udostępniające miejsce zakwaterowania mojemu dziecku w czasie jego wędrówki 
pieszej zwolnione są z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nadzór nad nim. 

DATA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA   

Powyższą deklarację, uzupełnioną i podpisaną, należy przesłać na adres Duszpasterstwa 
Akademickiego DAR: 44-200 Rybnik, ul. Ks. Franciszka Brudnioka 5. Tam też można pytać 
o szczegóły. Zapisy na obóz trwają do końca maja. Chętni zgłaszać się mogą u swoich kate-
chetów w szkołach ponadgimnazjalnych Rybnika lub drogą mailową, korzystając z adresu: 
youthcampRybnik@gmail.com 


