
„Polecam wam wakacje wspólnotowe. Są one uprzywilejowanym miejscem, aby odkryć to, na 

czym nam najbardziej zależy, i żyć Tym, który jest pośród nas”.  

(Ks. Julian Carron) 

 

Zapraszam Was na wspólne wakacje ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce (Comunione 

e Liberazione) – do Zembrzyc w Beskidzie Makowskim, między Suchą Beskidzką a Wadowicami 

– aby razem wypocząć i uczyć się żyć tym doświadczeniem, które zostało nam dane przez 

charyzmat ks. Luigiego Giussaniego. Zaprośmy też na wakacje naszych przyjaciół i bliskich, 

aby mogli zasmakować to, co my spotkaliśmy.  

Ks. Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce 

 

Miejsce:  

Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny im. ks. kard. Karola Wojtyły Totus Tuus 

w Zembrzycach koło Krakowa (www.totus-tuus.com.pl) 

 

Termin: 

Wakacje odbędą się w dwóch turnusach do wyboru: 

I turnus: 15-22 lipca 2017 r. – sekretarz: Paweł Doś (paweldos@cl.opoka.org.pl) 

II turnus: 22-29 lipca 2017 r. – sekretarz: Katarzyna Mirgos (mirgos.katarzyna@gmail.com) 

 

Termin zgłoszeń: 13.04.2017 r.  

O zapisaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zapisania na wakacje jest wpłata 

zaliczki. Zapisów prosimy dokonywać poprzez specjalne formularze do pobrania tutaj: 

Formularz dla I turnusu 

Formularz dla II turnusu 
 

Uwaga! Zapisów oraz wpłat dokonujemy grupowo (a nie indywidualnie) przez 

odpowiedzialnego za daną wspólnotę lub przez osobę przez niego wskazaną. Osoby te 

kontaktują się bezpośrednio z sekretarzami turnusów i wpłacają zaliczki na właściwe dla 

poszczególnych turnusów konta, podane poniżej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać również 

przez osoby odpowiedzialne za zapisy w danych wspólnotach. 

 

Pozostałą kwotę za wakacje należy wpłacić do 16 czerwca 2017 r. Brak wpłaty będzie 

traktowany jako rezygnacja z udziału w wakacjach i skutkować będzie utratą zaliczki, chyba 

że na to miejsce zostanie zgłoszona inna osoba. 

 

Koszt udziału w wakacjach:  

osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 600 zł 

dzieci między 3. a 10. rokiem życia: 300 zł 

dzieci do 3. roku życia: gratis  

trzecie dziecko w rodzinie płaci 100 zł mniej od obowiązującej stawki 

czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie płaci 200 zł mniej od obowiązującej stawki 

(Wiek dziecka liczony w dniu rozpoczęcia danego turnusu wakacji) 

 

Zaliczka:  

osoby dorosłe i dzieci powyżej 10. roku życia: 250 zł, 

pozostałe dzieci: 100 zł 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sucha_Beskidzka
http://www.totus-tuus.com.pl/
mailto:paweldos@cl.opoka.org.pl
mailto:mirgos.katarzyna@gmail.com
http://www.cl.opoka.org.pl/komunikaty/Formuarz_Zembrzyce_2017_Turnus_I.xlsx
http://www.cl.opoka.org.pl/komunikaty/Formuarz_Zembrzyce_2017_Turnus_II.xlsx


Uwaga! Ponieważ Stowarzyszenie „Ślady Obecności” musiało już dokonać wpłaty zaliczki za 

całość wakacji, prosimy, by osoby zdecydowane do wzięcia udziału w wakacjach w możliwie 

krótkim terminie zapisały się i wpłaciły zaliczki. 

 

Nr konta dla I turnusu: 11 1750 0012 0000 0000 2193 1508 

Nr konta dla II turnusu: 58 1750 0012 0000 0000 2193 1535 

 

Właściciel konta: 

Stowarzyszenie „Ślady Obecności” 

ul. Św. Antoniego 34 

50-073 Wrocław 

Tytuł przelewu: Darowizna I część Zembrzyce 2017, Wspólnota: ..., lista z dnia ... 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy 

 

Ks. Jerzy Krawczyk  

Odpowiedzialny krajowy Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce 

 

Natalia Greszta  

Sekretariat Ruchu Komunia i Wyzwolenie w Polsce 
 


