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1. Terminy

Każdy, kto chce wziąć udział w Spotkaniu w Walencji,  musi  się zgłosić do punktu 
przygotowań najpóźniej do 22 listopada. Osoba odpowiedzialna za punkt przygotowań 
musi dokonać zgłoszenia grup w Taizé przez internet najpóźniej do 30 listopada. Od 22 
listopada do wyjazdu masz czas na dalsze wspólne przygotowania.

PIERWSZY ETAP PRZYGOTOWAŃ 
1.10 – 22.11 regularne spotkania na modlitwie i w małych grupach
po 20.10 zacznij rozdawać kartki osobistego zgłoszenia
przed 31.10 pierwsze logowanie w systemie zgłoszeń online
do 22.11 zbierz wypełnione kartki osobistego zgłoszenia
DRUGI ETAP PRZYGOTOWAŃ
po 22.11 kontynuuj spotkania modlitewne i w małych grupach
22 – 30.11 kompletuj dane potrzebne do zgłoszenia wszystkich osób z twego punktu
30.11.2015 ostateczny termin dokonywania zgłoszeń online
ok. 20.12 koniec możliwości korygowania zgłoszeń

Terminy Europejskiego Spotkania Młodych w Walencji

26.12 (sobota) 8:00-15:00 przyjazd wolontariuszy do pomocy
27.12 (niedziela) przyjazd w tym dniu nie jest możliwy
28.12 (poniedziałek) 8:00 – 12:00 przyjazd uczestników
28.12 – 1.01 udział w programie Spotkania
1.01 (piątek) od 17:00 wyjazd z Walencji

2. Kontakt z Taizé i współpraca w diecezji

W  przygotowaniach  do  Spotkania  Europejskiego  uczestniczy  aktywnie  wiele  osób 
w  całej  Europie.  W  Walencji  od  połowy  września  przebywa ekipa  przygotowująca 
wspólnie z miejscowym Kościołem gościnę w parafiach, rodzinach i szkołach. Tę ekipę 
tworzą  bracia  z  Taizé,  siostry  św.  Andrzeja  współpracujące  z  braćmi,  i  kilkunastu 
wolontariuszy z różnych krajów. W Taizé przez cały czas wspiera przygotowania ekipa 
przyjmująca zgłoszenia z całej Europy. Zgłoszenia z Polski przyjmują siostry urszulanki z 
pomocą wolontariuszy. Kontakt między nami, a także współpraca punktów przygotowań 
w ramach diecezji, jest wyrazem wspólnotowego charakteru całego przedsięwzięcia.
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2.1 Kontakt z Taizé
Podstawowym sposobem kontaktowania się z Taizé jest poczta mailowa.

Nasz adres e-mail:              spotkania@taize.fr
Prosimy, potwierdź każdą otrzymaną od nas wiadomość, a w temacie każdej wysyłanej 

wiadomości podawaj numer swojego punktu przygotowań.

Jeżeli tworzysz specjalne konto mailowe, nie używaj w adresie e-mail słowa „Taizé” 
ani  „Walencja”,  ani  „ESM”.  Możesz  ewentualnie  używać  adresu:  „punkt...”  (zamiast 
kropek wpisz numer twojego punktu). Prosimy, by raz podanego nam adresu e-mail nie 
zmieniać,  gdyż  bardzo  nam  to  komplikuje  pracę,  a  w  razie  konieczności  dokonania 
zmiany, prosimy, żeby nas niezwłocznie o tym powiadomić.

Facebook
Zachęcamy do kontaktu i wymiany myśli za pośrednictwem Facebooka. Prowadzący 

punkty przygotowań i osoby z nimi współpracujące mogą poprosić o włączenie się do 
istniejącej grupy Taize-Prowadzący Punkty Przygotowań: 
https://www.facebook.com/groups/Taize.ProwadzacyPunktyPrzygotowan  

Nasza strona w internecie po polsku: www.taize.fr/pl - przydatne linki:
Program spotkania: http://www.taize.fr/pl_article4952.html 
Informacje praktyczne: http://www.taize.fr/pl_article4986.html 
Punkty przygotowań w Polsce: http://www.taize.fr/pl_article5270.html 
Krótki film: http://www.taize.fr/pl_article9490.html   

Można także kontaktować się z nami telefonicznie:
tel.: (33) 385 50 30 04 (w godz. 10.00-12.00). 
fax: (33) 385 50 30 16.

Adres pocztowy to: Spotkania Młodych, Communauté de Taizé
    71250 Taizé, FRANCJA

Jeżeli  napotkasz  jakiekolwiek trudności,  pytania czy wątpliwości,  nie  wahaj  się 
z nami skontaktować!

2.2 Praca z systemem online
Część  informacji  będziesz  nam  przekazywał  za  pomocą  zgłoszenia  online,  którego 

adres  internetowy  wyślemy  ci  e-mailem.  W  połowie  października  otrzymasz  z  Taizé 
odpowiedni  link,  kod  dostępu  i  hasło,  za  pomocą  których  możesz  zalogować  się  do 
systemu. Zgłoszenia udziału w Spotkaniu w Walencji można dokonać tylko przez internet 
i tylko za pośrednictwem punktu przygotowań, więc każdy, kto będzie chciał wziąć udział 
w Spotkaniu, będzie musiał zgłosić się do ciebie.
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Bardzo prosimy, byś zaraz po otrzymaniu kodu i hasła zalogował się w systemie (zob. 
7). Przy  tym  pierwszym  logowaniu  musisz  dokonać  jakiegokolwiek  wpisu,  żeby 
system wykazał, że się zalogowałeś. Nawet jeżeli nikt się jeszcze nie zgłosił, wpisz siebie 
jako odpowiedzialnego za grupę i podaj orientacyjną liczbę osób, której się w punkcie 
spodziewasz. Dla ekipy w Taizé będzie to znak, że twój punkt przygotowań działa. To 
bardzo ważna wiadomość! Od tego momentu aż do ok. 20 grudnia w każdej chwili możesz 
wejść do systemu zgłoszeń, by dokonać korekt i uzupełnień.

2.3 Pomocnik w diecezji i diecezjalny duszpasterz młodzieży
W swojej diecezji możesz prosić o wsparcie pomocnika w diecezji. Jest to osoba, która 

dobrze zna Taizé, była kilkakrotnie na Spotkaniach Europejskich i ma także bliski kontakt 
z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Pomocnik pomaga punktom, które działają na 
terenie diecezji i koordynuje współpracę pomiędzy nimi.

O co prosimy pomocników w diecezji:

• O  zatroszczenie  się  o  dobry  kontakt  między  sąsiadującymi  ze  sobą  punktami 
przygotowań.
Warto na początku października zorganizować spotkanie dla odpowiedzialnych za 
punkty w waszej okolicy (szczególnie w większych miastach, gdzie punktów jest 
kilka) i odwiedziny u diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Jest to dobra okazja do 
poznania się!

• O czuwanie, by zainteresowani uczestnictwem trafiali mniej więcej równomiernie 
do  wszystkich  punktów,  szczególnie  wtedy,  gdy  liczba  zgłaszających  się  w 
niektórych punktach przygotowań zbliża się do 100 (zob. 3.1);

• O tworzenie – w porozumieniu z Taizé – nowych punktów przygotowań, gdy okaże 
się to potrzebne, i wprowadzenie osoby odpowiedzialnej za nowy punkt w zasady 
ich działania;

• O pomoc w zorganizowaniu spotkań dla animatorów. Zachęcamy, by pod koniec 
przygotowań do Spotkania Europejskiego zorganizować jedno wspólne spotkanie 
dla animatorów z całej diecezji; 

• O czuwanie nad tym, by grupy lub osoby, których obecność na Spotkaniu nie jest 
wskazana  i  którym  w  jednym  punkcie  przygotowań  odmówiono  przyjęcia,  nie 
zapisywały  się  w innych punktach.  Jeżeli  ktoś  taki  zgłosi  się  do ciebie,  zawsze 
informuj swojego pomocnika (zob. 3.2);

• O pomoc  w skompletowaniu  autokarów,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba  pod  koniec 
przygotowań: jeżeli brakuje ci osób do wypełnienia autokaru, który organizujesz, 
czy  też  szukasz  wolnych  miejsc  w  autokarach  jadących  z  innych  punktów, 
poinformuj o tym swojego pomocnika;

• O przekazywanie pilnych informacji z Taizé punktom, z którymi pomocnicy mają 
kontakt.

Kilku pomocników w wybranych miastach poprosimy o zorganizowanie autokarów dla 
tych, którzy przyjadą już w dniu 26 grudnia, aby nam pomóc. 
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3. Prowadzenie punktu przygotowań

Punkt  przygotowań  ma  za  zadanie  rzeczowo  i  wyczerpująco  informować 
zainteresowanych  Spotkaniem oraz pomóc im przygotować się duchowo i organizacyjnie 
do udziału w nim. 

Postaraj się z aktualnymi informacjami o Spotkaniu jak najszybciej dotrzeć do tych, 
którzy  mogą  być  nimi  zainteresowani.  Pamiętaj  o  duszpasterzach  młodzieży, 
duszpasterzach akademickich, katechetach oraz różnych grupach i zespołach przy parafii. 

Od samego początku przygotowań zwracaj uwagę na datę 22 listopada jako ostateczny 
termin zgłaszania się.

Tak prowadź przygotowania do Spotkania, by nikogo nie odciągały od jego własnej 
parafii, duszpasterstwa czy oazy. Unikaj niepotrzebnych formalności i biurokracji - twój 
punkt przygotowań nie ma być biurem. Staraj się każdego przyjąć życzliwie, z zaufaniem, 
szacunkiem,  z  bezinteresownością,  a  tym,  którzy  „pomylą  adres”,  chcą  jechać  na 
sylwestra,  na  wycieczkę  itp.,  wyjaśnij  sens  i  cel  spotkań europejskich.  Musisz  jednak 
czuwać, by osoby z takimi motywacjami nie przyjechały do Walencji. 

3.1 Ilość osób, które może przyjąć punkt przygotowań     
Każdy punkt przygotowań może przyjąć nie więcej niż  100 osób. Liczba ta dotyczy 

zgłoszeń na 26 i  28 grudnia  razem.  Nie chodzi  tu o  jakiekolwiek ograniczenie  liczby 
uczestników z danego miasta czy z Polski, ale o to, by młodzi zgłaszali się mniej więcej 
równomiernie do poszczególnych punktów oraz o to, by warunki do przygotowania się do 
wyjazdu były jak najlepsze. 

Jeżeli zauważysz, że w twoim punkcie liczba chętnych może być większa niż 100 osób, 
skontaktuj  się z  pomocnikiem w diecezji i  najpierw z nim skonsultuj,  czy w innym 
punkcie nie ma jeszcze możliwości przyjęcia nowych osób. Jeżeli takich możliwości nie 
będzie,  pomocnik  w  diecezji  rozważy  z  tobą  i  w  porozumieniu  z  braćmi  z  Taizé 
możliwość utworzenia nowego punktu przygotowań w innej parafii lub duszpasterstwie.

Od samego  początku  miej  też  na  uwadze,  że  oprócz  osób  przyjeżdżających  28 
grudnia twój punkt musi wysłać również od 2 do 5 osób do pomocy od 26 grudnia 
(zob. 4.3).

Pamiętaj:

• Jeżeli zgłasza się do ciebie ktoś, kto planuje zorganizowanie całej grupy w swojej 
parafii, duszpasterstwie, w sąsiedniej miejscowości (zob. 6.2), to nawet jeśli jest to 
pierwszy i zupełnie wstępny kontakt, koniecznie zanotuj nazwisko, e-mail, telefon 
tej osoby i liczbę przygotowujących się osób. Nie zapomnij tej liczby uwzględnić w 
sumie 100 osób, które możesz przyjąć w swoim punkcie, ale sprawdź, czy grupa w 
międzyczasie nie zrezygnowała z wyjazdu.

• Nigdy  nie  używaj  wyrażenia:  „Już  nie  mamy  miejsc!”.  Może  ono  wywołać 
niepotrzebne niepokoje. W Walencji będzie miejsce dla każdego, kto się zgłosi na 
czas  i  przygotuje  do  Spotkania.  Bądź  w  częstym  kontakcie  z  pomocnikiem  w 
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diecezji, by odpowiednio pokierować zgłaszające się osoby.

3.2 Czy możesz odmówić przyjęcia?
Nie masz obowiązku przyjmować każdego, kto się do ciebie zgłosi. Możesz, a czasem 

nawet powinieneś odmówić przyjęcia w następujących sytuacjach:

• Jeżeli zgłaszające się osoby nie spełniają wymogów wiekowych: młodzi poniżej 16 
lat (zob.  4.1),  czy  też  osoby  starsze,  powyżej  35 lat.  Wszelkie  wyjątki  trzeba 
uzgodnić z Taizé!

• Jeżeli stwierdzisz, że dana osoba, grupa lub część grupy, która stara się o przyjęcie 
na Spotkanie,  nie  jest  nim zainteresowana,  nie  włącza  się  we wspólny program 
przygotowań, lecz myśli raczej o turystyce, sylwestrze itp.

• Jeżeli prosiłeś osobę organizującą grupę o spotkanie ze wszystkimi, a wiele osób 
lub nawet cała grupa bez ważnych powodów nie przyszła.

• Jeżeli ktoś ma poważne problemy osobiste (np. poważna choroba psychiczna). Z 
doświadczenia  wiemy,  że  tłum nie  sprzyja  szukaniu  ich  rozwiązania.  Te  osoby 
potrzebują większego spokoju.

• Jeżeli dana osoba lub grupa zgłosi się po upływie terminu zgłaszania się w punkcie.

Jeżeli  odmówiłeś  komuś  przyjęcia  z  jednego  z  wyżej  wymienionych  powodów, 
zawiadom o tym natychmiast pomocnika w diecezji, bo czasem takie grupy/osoby będą 
się kontaktowały z innymi punktami i będą próbowały się tam zapisać. Jeżeli nie masz 
pewności, jaką podjąć decyzję, skontaktuj się z Taizé.

3.3 Koszty związane z pracą punktu przygotowań
Twoja  praca  związana  będzie  z  pewnymi  kosztami  (telefony,  internet,  kserokopie, 

wyjazdy do grup, itp.). Musisz poprosić zgłaszające się osoby i grupy o pomoc w pokryciu 
tych kosztów.

Proponujemy, by każda wyjeżdżająca osoba złożyła 3 zł. Załóż prowizoryczny fundusz 
na ten cel, przy czym należałoby jasno określić, na co zostaną przeznaczone pieniądze, 
które  ewentualnie  pozostaną.  Konieczne  jest  notowanie  wpłat  i  wydatków.  Pieniądze, 
które zostaną (po opłaceniu także rachunków telefonicznych, które przychodzą później), 
przekaż na wybrany cel (np.: na pomoc ubogim dzieciom).

4. Uczestnicy Spotkania

 4.1 Wiek uczestników
Europejskie Spotkanie Młodych przygotowywane jest z myślą o młodych ludziach w 

wieku od 16 do 35 lat.
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poniżej 16. roku życia (ur. 2000 i 
później)

Nie mogą  przyjechać  na  Spotkanie 
w  Walencji.  Samodzielnie  będą  mogli 
wziąć udział w spotkaniu za rok lub za 
dwa lata. 

Proponujemy, by się z takimi młodymi spotkać, serdecznie porozmawiać, zaprosić 
na lato czy nawet już na ferie zimowe do Taizé. Przyjazd do Taizé jest najlepszym 
przygotowaniem do udziału w Spotkaniu Europejskim (należy  wcześniej  zgłosić 
swój udział wysyłając zgłoszenie ze strony internetowej www.taize.fr/pl).
16 lat ukończone (ur. 1999) W drodze  wyjątku mogą  przyjechać  na 

Spotkanie.  Mogą  uczestniczyć  w 
programie  tylko od 28 grudnia  razem z 
opiekunami.  Biorą  udział  w  grupie 
„Uczestnictwo  w  życiu  parafii”.  Nie 
mogą  przyjechać  26  grudnia  (jako 
wolontariusze).

Na każde 2 osoby urodzone w roku 1999 musi być jeden opiekun: dla chłopców – mężczyzna, dla 
dziewcząt – kobieta, w wieku co najmniej 21 lat. Opiekun uczestniczy z nimi w całym programie 
Spotkania  (wspólna  modlitwa,  spotkania  i  przede  wszystkim  nocleg).  Upewnij  się,  że 
opiekunowie zdają sobie sprawę ze swoich obowiązków, zanim wyjadą na Spotkanie.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą wypełniony formularz, będący pisemną zgodą rodziców 
(www.taize.fr/IMG/xls/parental_agreement_fr_en.xls). Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna, 
który podczas spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. 

między 17. a 35. rokiem życia 
(ur. 1980-1998)

Mogą  dowolnie  wybrać  każdą  z 
proponowanych możliwości uczestnictwa 
w Spotkaniu (zob. 6.3.).

powyżej 35. roku życia (ur. 1979 
i wcześniej)

Nie  mogą  uczestniczyć  w  spotkaniu. 
Wszystkim osobom starszym niż  35  lat 
wyjaśnij,  że  Spotkanie  jest  przede 
wszystkim  dla  młodych  ludzi.  Starsi 
mogą się w nie włączyć w inny sposób, 
np.:  przez  sponsorowanie  podróży 
młodych ludzi.

Mogą przyjechać tylko wtedy, jeżeli są osobami odpowiedzialnymi za grupy lub opiekunami osób 
niepełnoletnich.  Mogą  przyjechać  jedynie 28  grudnia i  biorą  udział  jedynie  w  grupie 
„Uczestnictwo w życiu parafii”.

4.2 Osoby w różnych sytuacjach

Niepełnosprawni

• Spotkania wiążą się z częstym korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej i 
innymi  utrudnieniami.  Dlatego  lepiej  byłoby  zorganizować  jakieś  spotkanie  z 
niepełnosprawnymi przyjaciółmi  na miejscu – np.:  modlitwę przed odjazdem do 

8

http://www.taize.fr/pl


Walencji i zaraz po powrocie. 
• Istnieje możliwość włączenia do grupy małej  liczby młodych niepełnosprawnych 

ludzi,  pod  warunkiem,  że  tak  jak  inni  uczestnicy  mieszczą  się  w  przedziale 
wiekowym: 17-35 lat.

• Jeżeli ci, którzy pragną przyjechać, nie są poważnie niepełnosprawni i mogą żyć w 
warunkach pielgrzymkowych oraz są w stanie poruszać się środkami komunikacji 
miejskiej,  przyjmowani będą tak jak wszyscy inni uczestnicy Spotkania. Zawsze 
jeżeli  masz  wątpliwości  dotyczące  stopnia  niepełnosprawności  zgłaszających  się 
osób, skonsultuj się z Taizé.

• Jeżeli są poważnie niepełnosprawni i wymagają specjalnych warunków, albo nie są 
w stanie podróżować autobusami lub tramwajami, wtedy musisz skontaktować się z 
Taizé, podać wszystkie szczegóły i czekać na potwierdzenie, zanim definitywnie 
przyjmiesz  zgłoszenie  takiej  osoby.  Taka  procedura spowodowana  jest 
koniecznością znalezienia odpowiedniego zakwaterowania. Koniecznie uprzedź te 
osoby, że w Walencji zaraz po przyjeździe będą musiały się odłączyć od grupy, z 
którą przyjechały.

Osoby mające w Walencji własne zakwaterowanie

Prosimy,  by nie  organizować własnego zakwaterowania. Pozostanie  we własnym 
gronie  podczas  Spotkania  nie  odpowiada  jego  wspólnotowemu  charakterowi,  a 
doświadczenie  bezinteresownej gościny od nieznanych nam osób leży w samym sercu 
Spotkania.  Istnieje  też  ryzyko  zamieszania,  kiedy  jakiś lokalny  punkt  przyjęcia  w 
Walencji  ofiaruje  nam noclegi,  na  które  liczymy,  a  równolegle  rezerwuje  te  miejsca 
grupie, która bezpośrednio nawiązała z nią kontakt.

Jeżeli  zgłoszą  się  do  ciebie  większe  grupy  (więcej  niż  15  osób)  z  zamiarem 
organizowania  własnego  zakwaterowania  w  Walencji,  poproś  je,  by  od  tego  zamiaru 
odstąpiły.

Jeżeli zgłoszą się osoby indywidualne czy małe grupy z własnym zakwaterowaniem w 
Walencji,  wtedy przede wszystkim upewnij  się,  czy rzeczywiście chcą uczestniczyć w 
pełni w Spotkaniu. Obowiązuje ich też, jak wszystkich, przybycie do centralnego punktu 
przyjęcia  w  Walencji  28  grudnia  rano  (muszą  odnaleźć specjalny  punkt  z  napisem 
„Rezerwacje”).  Tam  otrzymają  program  Spotkania,  karty  na  posiłki,  na  przejazdy, 
dowiedzą się, gdzie mają pójść na wspólną modlitwę. Obowiązuje ich ten sam udział w 
kosztach, co wszystkich uczestników.

W  przypadku  tych  osób  podczas  dokonywania  zgłoszenia  grupy  online  trzeba 
będzie  podać  pełny  adres  ich  miejsca  pobytu  w  Walencji. Wpisz  go  na  liście 
uczestników w polu „Uwagi dotyczące tej osoby/osób”. Umożliwi to nam skierowanie 
zgłoszonych w ten sposób do najbliższych parafii lub szkół na poranne spotkania. Musimy 
to przygotować przed Spotkaniem – w dniu przyjazdu nie ma na to czasu.

Osoby innych narodowości
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Cudzoziemcy  mieszkający  lub  chwilowo  przebywający  w  Polsce  (np.  studenci 
Erazmusa) mogą się przygotować do udziału w Spotkaniu w twoim punkcie, ale prosimy, 
by  zgłosiły  swój  udział  w  Spotkaniu  zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w kraju,  z 
którego pochodzą.
Podaj im adres strony internetowej Taizé: www.taize.fr 
Podaj też ewentualnie adres kontaktowy: 

71250 TAIZE-Communauté, Francja.
Tel: +33/385 50 30 04 lub 385 50 30 30; fax: +33/385 50 30 16; 
e-mail: meetings@taize.fr

Młodzi ludzie z niektórych krajów (np. z Rosji, Białorusi, Ukrainy) do uzyskania wizy 
potrzebują zaproszenia z Taizé. Prośby o zaproszenia kieruj osobiście na adres w Taizé: 
info.ua@taize.fr 

Polacy mieszkający za granicą

Polacy mieszkający za granicą zgłaszają się samodzielnie w Taizé, NIE u ciebie. Podaj im 
adres strony internetowej Taizé: www.taize.fr 
Po przyjeździe do Walencji zgłaszają się do punktu przyjęcia Polaków. 

4.3 Wolontariusze na 26 grudnia
Każdy punkt musi zrobić wszystko, aby znaleźć od 2 do 5 osób do pomocy od 26 

grudnia.  To  one  pomagają  przyjąć  wszystkich  Polaków,  którzy  przyjadą  na 
Spotkanie w Walencji 28 grudnia. Bez wystarczającej liczby wolontariuszy nie da się 
zorganizować sprawnego przyjęcia wszystkich w dniu przyjazdu! Miej to na uwadze 
już od samego początku przygotowań.

Możliwość przyjazdu 2 dni wcześniej mają tylko osoby indywidualne i małe grupy 
osób, które są świadome tego, że przyjazd w dniu 26 grudnia jako wolontariusz wiąże się 
z bezinteresownym zobowiązaniem do pełnienia przydzielonych zadań już od momentu 
przyjazdu  aż  do  końca  Spotkania.  Sam  postaraj  się  wybrać  osoby,  które  mogłyby 
pomóc jako wolontariusze.

• Możliwość  wcześniejszego  przyjazdu do pomocy  mają  tylko osoby urodzone w 
latach 1980-1998 (nieprzekroczony wiek 35 lat i ukończone 17 lat).

• Te osoby muszą przyjechać 26 grudnia, między godz. 8.00 a 15.00. Niemożliwy jest 
przyjazd 27 grudnia - jeżeli ktoś nie zdoła przyjechać 26 grudnia, może przyjechać 
dopiero 28 grudnia.

• Wolontariusze  przyjeżdżający  26 grudnia  muszą  być  całkowicie  dyspozycyjni i 
przyjąć nocleg tam, gdzie zostaną wysłani. Co za tym idzie, osoby, które potrzebują 
specjalnych warunków zakwaterowania, nie mogą przyjechać 26 grudnia.

• Jeżeli wśród przyjeżdżających wcześniej do pomocy są młode małżeństwa, trzeba je 
uprzedzić, że będą mieszkać razem prawdopodobnie dopiero od 28 grudnia.
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Przed  26  grudnia  mogą  przyjechać  do  Walencji  tylko  ci,  którzy  otrzymają  osobiste 
zaproszenie  od Wspólnoty. Te osoby będą w kontakcie bezpośrednio z braćmi i  same 
zgłaszają swój udział.

Różne możliwości pomocy

Grupa pracy 
(posiłki, transport, 
itp.)

Organizacja  wydawania  posiłków  (dystrybucja  i  kierowanie 
ruchem),  pomoc  na  przystankach  autobusowych,  metra  i  stacjach 
kolejowych, utrzymanie porządku w miejscach wspólnej modlitwy 
oraz w miejscu, gdzie wydawane będą posiłki.

Pomoc w  parafii 
lub szkole

Polega na przygotowaniu wspólnej porannej modlitwy i spotkań w 
małych grupach. Osoby, które przyjeżdżają 26 grudnia, by pomóc w 
animacji,  będą  już  od  tego  dnia  mieszkać  w  lokalnym  punkcie 
przyjęcia (parafia lub szkoła). Mają w ten sposób dzień 27 grudnia, 
żeby zapoznać się z tym miejscem. Muszą się zatroszczyć o to, gdzie 
będzie codzienna modlitwa poranna, gdzie będą spotkania w małych 
grupach  itp.  28  grudnia  w  miejscu,  do  którego  zostali  wysłani, 
pomagają w przyjęciu przyjeżdżających uczestników. Konieczna jest 
znajomość języka angielskiego.

Przyjmowanie 
osób 
przyjeżdżających 
28 grudnia

Ci, którzy będą pomagać w przyjęciu Polaków w dniu 28 grudnia, 
po przyjeździe (26 grudnia) otrzymają różne zadania (np. powitanie 
grup, wydawanie zakwaterowania, itp.), 27 grudnia przygotowują się 
do ich wypełnienia, 28 grudnia przyjmują Polaków, a od 29 grudnia 
otrzymują inne zadanie do końca Spotkania.

Chór/Muzycy

Chórzyści i instrumentaliści, poza udziałem w próbach, także mogą 
włączyć się częściowo w życie parafii. Liczba miejsc w tej grupie 
jest ograniczona. 
W  miarę  wolnych  miejsc,  również  pewna  niewielka  liczba 
przyjeżdżających  28  grudnia  będzie  mogła  dołączyć  do  grupy 
„Chóru”.

5. Elementy wspólnych przygotowań

Przygotowania  do  wyjazdu  na  Europejskie  Spotkanie  Młodych  to  cotygodniowa 
wspólna modlitwa, spotkania informacyjne dla tych, którzy przyszli po raz pierwszy, oraz 
wymiana myśli w małych grupach. Niezależnie od tego, czy zgłaszają się do ciebie osoby 
indywidualne,  czy  całe  zorganizowane  grupy,  wszyscy  zainteresowani  udziałem  w 
Spotkaniu Europejskim biorą udział w takich samych przygotowaniach.  Przygotowania 
dla  osób  indywidualnych  i  małych  grupek  musisz  zorganizować  w  swoim  punkcie 
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przygotowań. Większe grupy (np. z innej parafii czy duszpasterstwa) mogą zatroszczyć się 
o to same – powinieneś wtedy czuwać nad tym, żeby te przygotowania miały miejsce i 
przebiegały zgodnie z programem.  Przekazuj  regularnie organizatorom takich grup 
wszystkie  materiały,  które  będziesz  otrzymywał  z  Taizé. Jeżeli  jest  taka  potrzeba, 
pomóż im też w przygotowaniu wspólnej modlitwy.

5.1 Wspólna modlitwa podczas przygotowań
Każde  cotygodniowe  spotkanie  w  punkcie  przygotowań  rozpoczynajcie  wspólną 

modlitwą, najlepiej w kościele lub kaplicy. Może ona być bardzo prosta,  ale należy ją 
zawsze dobrze przygotować. Jeżeli modlitwa musi się odbyć w sali, to miejsce modlitwy 
trzeba  przygotować  także  pod  kątem praktycznym (wynieść  stoły  i  krzesła,  postawić 
ikony,  świece,  kwiaty).  W  kościele  i  w  większym pomieszczeniu  ważny  jest  dobrze 
działający mikrofon. Przebieg modlitwy trzeba wcześniej obmyślić: dobrać śpiewy, teksty 
biblijne i modlitwy, które będą czytane, znaleźć osoby intonujące śpiewy, czytające itp. 

Przygotowując teksty wspólnej modlitwy, możesz posłużyć się  gotowym schematem z 
czytaniami i  modlitwami na dany miesiąc,  dostępnym na stronie Taizé w zakładce „U 
źródeł wiary” (Modlitwa/Modlitwa na każdy dzień).

Wspólna modlitwa rozpoczyna spotkanie, co znaczy, że biorą w niej udział zarówno ci, 
którzy już od jakiegoś czasu spotykają się w małych grupach, jak i ci, którzy przyszli po 
raz  pierwszy  i  chcą  tylko  zasięgnąć  informacji.  Po  modlitwie  osoby  kontaktowe 
opiekujące  się  małymi  grupami  przeprowadzają  kolejne  spotkanie  ze  swoimi  małymi 
grupami,  a osoba odpowiedzialna za punkt zajmuje się osobami,  które przyszły po raz 
pierwszy i zaprasza je na „spotkanie informacyjne”.

5.2 Pierwsze spotkanie informacyjne
Gdy zbierze się grupa zainteresowanych, zorganizuj dla nich spotkanie informacyjne, 

na którym wyjaśnisz, czym jest Europejskie Spotkanie Młodych w Walencji. Osoby, które 
po tym spotkaniu zdecydują się na wyjazd, zaproś do dalszych wspólnych przygotowań, a 
te,  które  wcześniej  brały  udział  w  Spotkaniach  Europejskich,  poproś  o  pomoc  w 
prowadzeniu punktu.

Schemat pierwszego spotkania informacyjnego:

Na początku przedstaw się,  a  potem poproś wszystkich,  by kolejno każdy 
powiedział kilka słów o sobie (choćby imię, z jakiej jest parafii, dzielnicy…) i o 
tym, jakie są jego oczekiwania wobec Spotkania. Następnie wyjaśnij, czym jest 
„pielgrzymka zaufania przez ziemię” i Spotkanie w Walencji. Możecie wspólnie 
przeczytać informacje umieszczone na stronach Taizé w internecie, skomentować 
i odpowiedzieć na pytania. Możesz też pokazać wszystkim krótki film, dostępny 
online na stronie internetowej Taizé, który opowiada o Spotkaniach Europejskich. 

Dobrze jest również poprosić kogoś, kto wcześniej uczestniczył w którymś ze 
Spotkań  Europejskich,  aby  opowiedział  jakąś  ciekawą  historię  o  tym,  jak  je 
przeżył,  co  wniosło  w  jego  życie  itp.  Trzeba  zadbać  o  to,  by  nie  były  to 
wypowiedzi ograniczające się do ogólnikowego i dezorientującego: „było fajnie”, 
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„panowała świetna atmosfera” itp. Jeżeli wśród zainteresowanych wyjazdem nie 
ma nikogo, kto już brał udział w Spotkaniu Europejskim, postaraj się zaprosić 
taką osobę na spotkanie informacyjne. 

Po  tym  wstępie  przejdź  do  omówienia  programu  i  spraw  praktycznych 
dotyczących uczestników.

Program Spotkania w Walencji
• 3  razy  dziennie  modlitwa  (rano  w  parafiach,  które  nas  goszczą,  w  południe  w 

kościołach w centrum Walencji, wieczorem w halach namiotowych); 
• 2 razy dziennie spotkania w grupach międzynarodowych (rano w małych 

grupach w parafiach, po południu – z udziałem braci z Taizé – w większych 
grupach  tematycznych);  31  grudnia  odbędą  się  spotkania  w  grupach 
narodowych;

• 31  grudnia,  pożegnanie  Starego  Roku  i  powitanie  Nowego:  modlitwa  o 
pokój  na  świecie  i  radosne  święto  narodów  w  parafiach  (bez  hucznych 
zabaw i bez alkoholu);

• 1 stycznia po pożegnalnych modlitwach w parafiach, które nas goszczą, świąteczny 
obiad u rodzin,  a następnie (od godz.  17.00) wyjazd z Walencji.  Autokary będą 
czekać w wyznaczonych punktach miasta. 

Wspólna modlitwa w Walencji
Wspólna  modlitwa  jest  sercem  całego  Spotkania.  Ważne  jest,  by  ktoś 
opowiedział, jak przebiega i wyjaśnił, że w środku modlitwy jest zawsze długa 
chwila ciszy. Zaproś wszystkich do wspólnej modlitwy w ramach przygotowań 
do Spotkania w twoim punkcie.

Udział w kosztach
Koszty organizacji Spotkania pochodzą z udziału w kosztach składanego przez 
każdego uczestnika.
Przekazana suma pokrywa koszty wyżywienia, kartę na komunikację miejską, 
druk, nagłośnienie itd. Zakwaterowanie jest ofiarowane przez rodziny i parafie 
bezinteresownie.  Proponowany  udział  w  kosztach  nie  jest  taki  sam  dla 
wszystkich, lecz uwzględnia możliwości każdej osoby i poszczególnych krajów.

Wysokość udziału w kosztach Spotkania w Walencji dla młodych Polaków to 
50 euro. Tę kwotę przekazuje się w dniu przyjazdu w banknotach euro.

Osoby  prowadzące  punkt  przygotowań,  które  są  jednocześnie 
odpowiedzialnymi za grupę, mogą, jeżeli mają taką możliwość, złożyć udział w 
kosztach przed Spotkaniem za pomocą karty płatniczej poprzez link dostępny w 
zgłoszeniu udziału online.

Wysokość udziału w kosztach dla wolontariuszy, którzy przyjadą 26 grudnia do 
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pomocy, jest taka sama jak dla osób przyjeżdżających 28 grudnia. 

Udział  w kosztach dla dorosłych (powyżej 35 lat,  którzy zostaną wyjątkowo 
przyjęci) wynosi 75 euro, ale odpowiedzialni za grupy mogą złożyć tyle samo, 
co  młodzi ludzie.

Można by w ramach grupy pomyśleć o zorganizowaniu pomocy tym, którzy są 
zaangażowani w pracę w punkcie i chcieliby wziąć udział w Spotkaniu, a nie 
stać ich na złożenie udziału w kosztach.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie  uczestników  Spotkania  ma  miejsce  w  prostych  warunkach 
pielgrzymkowych u rodzin lub w szkołach i salach parafialnych.

W parafiach, które  będą  udzielać  gościny,  uczestnicy  muszą  być  gotowi  pójść  pojedynczo, 
ewentualnie po dwóch lub trzech na wskazane miejsce zakwaterowania i przyjąć miejsca noclegu 
tam, gdzie zostaną skierowani. We wszystkich miejscach zakwaterowania zabronione jest palenie 
tytoniu i picie alkoholu. 

Każdy powinien zdać sobie sprawę, że bezinteresowna gościnność mieszkańców 
Walencji jest darem, którego nie można nadużywać!

Zaproszenie do dalszych przygotowań
Na  zakończenie  tego  pierwszego  spotkania  przedstaw  program  dalszych 
wspólnych przygotowań – wszystkich gorąco zaproś do wzięcia w nich udziału. 
Na koniec utwórz małe (maksymalnie 12 osobowe) grupy spośród tych, którzy 
zdecydują  się  na  uczestnictwo  w  przygotowaniach  i  przydziel  każdej  osobę 
kontaktową (zob. 5.3).

Pamiętaj, że takie spotkanie informacyjne powinieneś zorganizować za każdym razem, 
kiedy nowe osoby zgłaszają się do twojego punktu.  Spotkaj się z nimi oddzielnie, a ci, 
którzy  już  wcześniej  brali  udział  w  takim  spotkaniu,  będą  mogli  w  tym  czasie 
kontynuować spotkania w małych grupach.

5.3 Spotkania w małych grupach w punkcie przygotowań
Celem  spotkań  w  małych  (maksymalnie  12  osobowych)  grupach  jest  wspólne 

pogłębianie  wiary  w  oparciu  o  tematy  do  refleksji  proponowane  przez  Taizé  oraz 
wzajemne  poznanie  się  osób  jadących  z  jednego  punktu  przygotowań.  Zacznijcie  te 
spotkania  od  samego  początku  przygotowań,  nawet  jeśli  chętnych  będzie  na  razie 
niewielu.

Kiedy  uformuje  się  pierwsza  mała  grupa,  ustal,  kto  będzie  osobą  kontaktową.  Od 
odpowiedniego  wyboru  i  przygotowania  osoby  kontaktowej  będzie  w  dużej  mierze 
zależało, czy przygotowania będą  ciekawe i owocne dla wszystkich.  Osoba kontaktowa 
stara się o stworzenie przyjaznej, życzliwej atmosfery w swojej małej grupie, czuwa nad 
tym,  aby każdy z  uczestników otrzymał  wcześniej  temat  do refleksji  przewidziany na 
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kolejne spotkanie, a podczas spotkania mógł się wypowiedzieć i czuć się wysłuchany.
Przez  cały  czas  przygotowań  każda  mała  grupa  realizuje  krok  po  kroku  program 

przygotowań. Najlepiej, by małe grupy miały stały skład (ewentualnie uzupełniany) i w 
takim składzie przyjechały do Walencji. Będziemy się starali nie dzielić ich i w całości 
wysłać  do  wybranej  parafii.  Dobrze  byłoby  też,  gdyby  osoby  kontaktowe  mogły  być 
animatorami małych grup w Walencji.

5.4 Animatorzy małych grup w Walencji
Głównym  zadaniem  animatora  jest  pomoc  w  goszczącym  go  lokalnym  punkcie 

przyjęcia w organizowaniu wspólnej modlitwy i przede wszystkim porannych spotkań w 
małych międzynarodowych grupach. Każdy uczestnik otrzyma Książeczkę Spotkania w 
swoim języku,  w  której  znajdzie  tematy  spotkań,  pytania  i  teksty  biblijne.  Zadaniem 
animatora  będzie,  po każdej  porannej  modlitwie,  zebrać przydzieloną mu małą  grupę, 
poprowadzić ją na miejsce spotkania i czuwać, by każdy mógł się krótko wypowiedzieć – 
ponieważ nie będzie czasu na długie dyskusje,  ważne jest,  aby każdy miał  możliwość 
podzielenia się z innymi.

Najważniejsze, by animatorzy czuli wagę tych kilku krótkich spotkań odbywających się 
przed południem w miejscach, które nas goszczą. Są one szansą zetknięcia się „na żywo” 
z ludźmi z różnych krajów świata. Animator powinien dość swobodnie mówić w języku 
obcym – to pomoże dobrze zorganizować grupy międzynarodowe.

Dla animatorów przygotowaliśmy kartkę "Wprowadzenie dla animatorów". Powiel ją i 
wręcz każdemu animatorowi. Podczas wypełniania zgłoszenia internetowego dla każdego 
animatora  wybierz  jako  preferowany  sposób  uczestnictwa  w  Spotkaniu  „Animowanie 
małych  grup  i  modlitwy”  (zob.  6.3),  a  w  polu  „notatki”  wpisz  numer  telefonu 
komórkowego i adres e-mail tej osoby.

5.5 Etapy przygotowań
Przygotowania w punkcie w sposób naturalny układają się w dwa etapy:
- pierwszy: do 22 listopada

Jest  to  czas  na  wspólną  modlitwę,  rozpowszechniane  informacji  o  Spotkaniu  w 
Walencji, przekazywanie informacji  i przyjmowanie zgłoszeń oraz spotkania w małych 
grupach dla osób zainteresowanych udziałem w Spotkaniu.

- drugi: od 22 listopada do dnia wyjazdu
Po  upływie  terminu  przyjmowania  zgłoszeń  kontynuuj  przygotowania  dla 

zgłoszonych już osób – wspólną modlitwę i spotkania w małych grupach. Można teraz 
skupić  się  na  przygotowaniu  uczestników  do  aktywnego  udziału  w  Spotkaniu.  Na 
kolejnych spotkaniach można na przykład:

• Zaproponować, by każdy przyniósł 2-3 zdjęcia, które powiedzą coś o jego życiu, 
rodzinie  parafii…  Na  spotkaniach  w  małych  grupach  można  je  będzie  sobie 
nawzajem pokazać i skomentować, a zabrane do Walencji pomogą w nawiązaniu 
kontaktu z rodzinami, które nas tam ugoszczą.

• Zaprosić kogoś, kto  zna dobrze Hiszpanię lub samą Walencję,  żeby przybliżył te 
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regiony i miasto uczestnikom przygotowań.
• Zorganizować  wspólny  opłatek  dla  wyjeżdżających  i  tych,  którzy  im  będą 

towarzyszyć w sposób duchowy, albo w gronie osób, które ucieszyłyby się na takie 
spotkanie (dom dziecka, dom opieki, niepełnosprawni, szpital).

• Przygotować w małej grupie krótką prezentację o swojej parafii, regionie, o Polsce, 
z myślą o noworocznym święcie narodów.

6. Tworzenie grup wyjazdowych

Sposób postępowania zależeć będzie od tego, czy w punkcie przygotowują się do wyjazdu 
osoby indywidualne i małe grupki przyjaciół, czy masz kontakt ze zorganizowanymi już 
grupami, czy też obie sytuacje występują jednocześnie. Zawsze bardzo pomocna będzie 
kartka zgłoszenia osobistego (zob. 6.3). Mniej więcej od połowy listopada trzeba zacząć 
formować grupy wyjazdowe, by zdążyć zgłosić je w całości do końca listopada. 

6.1 Uczestnicy indywidualni oraz małe grupy
Osoby  indywidualne  i  małe  grupki  osób,  które  biorą  udział  w  przygotowaniach  do 

Spotkania  w  Walencji  w  twoim  punkcie,  połączyłeś  już  w  małe  (maksymalnie  12 
osobowe)  grupy.  Przed wysłaniem zgłoszenia  (zob.  7) musisz  stworzyć z  kilku takich 
małych grup jedną lub kilka większych (maksymalnie 50 osobowych) grup na wyjazd. 

Dla każdej takiej większej grupy wyłoń spośród uczestników osobę odpowiedzialną. 
Odpowiedzialną  za  grupę  może  być  tylko  osoba  dorosła  (ukończone  21 lat).  Jedna 

osoba może odpowiadać tylko za jedną grupę i koniecznie musi to być ktoś, kto pojedzie z 
grupą do Walencji. Odpowiedzialny za grupę pozostaje z tobą cały czas w kontakcie, a 
otrzymane od ciebie informacje będzie przekazywał wszystkim osobom z grupy. Powinien 
więc mieć adresy e-mailowe wszystkich członków swojej grupy.

Tylko do osób odpowiedzialnych za grupę zostanie wysłana e-mailem na początku grudnia 
szczegółowa  informacja  o  Spotkaniu  (z  ważnymi  adresami,  telefonem  Spotkania  itp.). 
Odpowiedzialni muszą niezwłocznie przekazać te informacje wszystkim osobom w swojej 
grupie.

W dniu przyjazdu do Walencji uczestnicy, którzy przygotowywali się do przyjazdu w 
twoim punkcie, będą przyjmowani w grupach, w jakich zostali przez ciebie zgłoszeni.

6.2 Grupy zorganizowane
Poza osobami indywidualnymi i małymi grupkami, mogą się do ciebie zgłaszać także 

większe grupy, np. z sąsiedniej parafii czy duszpasterstwa.

Jeżeli ktoś zgłasza do ciebie zorganizowaną przez siebie grupę, to najpierw musisz 
się spotkać z osobą za nią odpowiedzialną. Umówcie się tak, żeby w spokoju usiąść i 
porozmawiać.  W tej  pierwszej  rozmowie  rozeznaj,  czy  można  całe  przygotowanie 
grupy  powierzyć  osobie  odpowiedzialnej  za  nią  i  jak  jej  w  tym  pomóc.  Jeżeli 
stwierdzisz, że osoba odpowiedzialna jest w stanie dobrze przygotować grupę, ustalcie 
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wspólnie, czy konieczne jest, by ktoś z ekipy prowadzącej punkt przygotowań spotkał 
się  z  całą  grupą.  Jeżeli  zobaczysz,  że  osoba  odpowiedzialna nie  zna  wszystkich w 
swojej grupie, nie spotyka się z nimi, nie była nigdy w Taizé itp., koniecznie musisz 
się  spotkać  z  całą  grupą,  aby  upewnić się,  że  wszyscy jej  członkowie  zdają  sobie 
sprawę z  charakteru  Spotkania  w Walencji.  Możesz  przeprowadzić  takie  spotkanie 
posługując się schematem spotkania informacyjnego (zob. 5.2).

Ustal, czy grupa przyjedzie do twojej parafii, czy raczej ty ze swoją ekipą ją odwiedzisz. 
W  ubiegłych  latach  odbyło  się  wiele  takich  „wyjazdowych  spotkań”  w  małych 
miasteczkach i wioskach. Nie potrzeba wielkich środków i umiejętności, by zorganizować 
piękne spotkanie modlitewne i spotkania w małych grupach.

Pamiętaj,  żeby udostępnić  osobie  odpowiedzialnej  linki  do  pobrania  dokumentu  ze 
wskazówkami  dla  organizatorów  wyjazdów  grupowych  oraz  pozostałych  materiałów 
(poproś, by je wydrukowała i powieliła w odpowiedniej ilości):

• Materiały do refleksji w małych grupach 
• Osobiste zgłoszenie 
• Wprowadzenie dla animatorów 

Uzgodnij z odpowiedzialnym za grupę, kiedy przekaże ci wypełnione kartki zgłoszenia 
osobistego  (zob.  6.3).  Pamiętaj,  że  zgłoszenia  online  może  dokonać  tylko 
odpowiedzialny za punkt przygotowań, a nie odpowiedzialny za grupę.

Poproś,  by odpowiedzialny za grupę zawsze powiadamiał  cię o wszelkich zmianach 
dotyczących składu grupy. Poproś także, by między 1 a 5 grudnia ostatecznie potwierdził 
u ciebie, że grupa na pewno jedzie do Walencji.

Nie  udostępniaj  nikomu  adresów  osób  odpowiedzialnych  za  grupy.  Te  adresy  są 
zastrzeżone; możesz je przesłać tylko i wyłącznie do Taizé.

6.3 Kartki zgłoszenia osobistego
Po  20 października  zacznij  rozdawać  kartki  osobistego  zgłoszenia  i  proś 

zainteresowanych, by je wypełnili i jak najszybciej oddali. Nie zapomnij przekazać ich 
także organizatorom grup! Na ostatnim spotkaniu przed 22 listopada zbierz ostatnie.

Wyjaśnij dobrze, do czego służą osobiste zgłoszenia. Nie chodzi o formalność, ale o 
krótkie, rzeczowe przedstawienie informacji o Spotkaniu. Na jego podstawie każdy może 
ocenić, czy takie Spotkanie mu odpowiada, czy nie, i  podjąć osobistą decyzję. Kartka, 
którą  każdy  ma  sam  przeczytać,  wypełnić,  podpisać  i  oddać  tobie,  ma  też  pomóc 
uczestnikowi  w  zrozumieniu,  że  jest  współodpowiedzialny  za  Spotkanie,  oraz  że 
uczestnictwo w nim zobowiązuje do włączenia się w cały proponowany program.

Każdy uczestnik powinien już przy wypełnianiu kartki osobistego zgłoszenia wybrać 
sposób  uczestnictwa w Spotkaniu. Wyjaśnij wszystkim, na czym polegają poszczególne 
formy uczestnictwa,  i  dopilnuj,  żeby  każdy zaznaczył  tę,  którą  wybiera  -  będziesz  to 
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musiał później zaznaczyć w zgłoszeniu internetowym. Do wyboru są:

Uczestnictwo w 
życiu parafii

Udział w podstawowym programie Spotkania, z poranną modlitwą i 
spotkaniami w międzynarodowych małych grupach.
Dla szesnastolatków i ich opiekunów jest to jedyna opcja, jaką mogą 
wybrać.

Animowanie 
małych grup i 
modlitwy

Zobacz: 5.4. Wybierając tą opcję w formularzu, nie zapomnij wpisać 
w  polu  „notatki”  numeru  telefonu  komórkowego  i  adresu  e-mail 
uczestnika, który będzie w Walencji animatorem.

Grupa pracy Pomoc w wydawaniu posiłków (dystrybucja i kierowanie ruchem), 
pomoc  na  przystankach  autobusowych  i  stacjach  kolejowych, 
utrzymanie  porządku  w  miejscach  wspólnej  modlitwy  oraz  w 
miejscu, gdzie wydawane będą posiłki.

Chór W miarę wolnych miejsc również osoby przyjeżdżające 28 grudnia 
mogą dołączyć do chóru, jednak liczba tych miejsc jest ograniczona.

W osobistym zgłoszeniu jest też rubryka, w której każdy wpisuje swój adres i telefon. 
Ułatwi ci to, w razie potrzeby, osobisty (nie tylko za pośrednictwem odpowiedzialnego za 
grupę)  kontakt  ze  zgłoszonymi  osobami;  tych  danych  nie  wolno  ci  jednak  nikomu 
udostępniać. Może się zdarzyć, że po Spotkaniu w Walencji poprosimy cię o czyjś adres, 
dlatego zachowaj je do końca lutego.

7. Zgłaszanie uczestników w systemie online

Po pierwszym logowaniu (zob. 2.2) twoje konto w systemie online jest już aktywne. Do 
30  listopada możesz  dokonywać  nowych  zgłoszeń,  a  do  ok.  20  grudnia  wprowadzać 
korekty w już istniejących.

Na stronie logowania wpisz swój kod dostępu (numer punktu z przedrostkiem PL32-) i 
hasło. Na stronie, która się otworzy, możesz zobaczyć dotychczas zgłoszone grupy lub 
utworzyć nowe zgłoszenie, wybierając dzień przyjazdu do Walencji (26 lub 28 grudnia).

Co trzeba wiedzieć przed wypełnieniem zgłoszenia?

• Jakim środkiem transportu dana osoba lub grupa przyjedzie do Walencji;
• O której godzinie planowany jest przyjazd i wyjazd;
• W jakie miejsce nastąpi przyjazd (np. na lotnisko w Walencji, dworzec kolejowy, 

czy bezpośrednio do punktu przyjęcia Polaków?);
• Jeżeli przyjazd planowany jest samolotem, należy znać numer lotu do Walencji;
• Należy upewnić się, że kierowcy autokaru mają zapewnione zakwaterowanie;
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• Należy zebrać dane wszystkich uczestników (tzn. imię i nazwisko, datę urodzenia 
każdego uczestnika – do tego służy kartka osobistego zgłoszenia) oraz adres, telefon 
komórkowy i e-mail osoby odpowiedzialnej za daną grupę.

• Jeżeli  wśród  uczestników  są  osoby  szesnastoletnie,  należy  wskazać,  którzy  z 
pozostałych uczestników są ich opiekunami.

Dla  każdego  uczestnika  musisz  również  zaznaczyć  wybrany  przez  niego  sposób 
uczestnictwa w Spotkaniu (jest na to osobne pole na kartce osobistego zgłoszenia – zob. 
6.3). 

Możesz dodawać poszczególne osoby pojedynczo lub jako całą listę osób. Jeśli chcesz 
zgłosić jednocześnie większą grupę osób, możesz wybrać opcję „Dodaj listę osób”. Tutaj 
też musisz podać (tym razem dla wszystkich jednakową) wybraną formę uczestnictwa w 
Spotkaniu.

Po dodaniu wszystkich wpisz w specjalnym polu liczbę uczestników, którzy jeszcze 
później zostaną dopisani do zgłoszenia - pamiętaj, żeby stopniowo zmniejszać tę liczbę w 
miarę uzupełniania listy! Po wpisaniu wszystkich uczestników w tym polu musi być liczba 
„0”.

Na koniec zaznacz na liście osobę odpowiedzialną za całą grupę. System poprosi cię o 
podanie dalszych informacji (adresu, nr. telefonu itp.).

Kiedy  dokonasz  zgłoszenia,  każdej  grupie  zostanie  automatycznie 
przyporządkowany numer grupy. Pamiętaj, aby go przekazać osobie odpowiedzialnej 
za grupę oraz wszystkim członkom grupy. Poproś, by go zanotowali. Jest on potrzebny do 
różnych celów organizacyjnych w Walencji (przyjęcie, odjazd autokarów, itd.).

Kiedy piszesz albo dzwonisz do nas w sprawach dotyczących już zgłoszonych grup, 
podawaj zawsze cały numer grupy (trzy cyfry + litera + dwie cyfry),  co pozwoli nam 
szybko odnaleźć twoje zgłoszenie.

Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu, po każdym spotkaniu) aktualizuj / uzupełniaj 
listę osób i przewidywaną liczbę osób, które później jeszcze dodasz do zgłoszenia. Nie 
czekaj z wypisywaniem zgłoszenia do ostatniej chwili.

8. Organizacja przejazdu na Spotkanie

W przypadku grup zorganizowanych transport organizują odpowiedzialni za grupy. W 
przypadku  osób  indywidualnych  i  małych  grupek  punkt  musi  pomóc  zorganizować 
przejazd. Biura podróży wysyłają czasem na adresy parafii i osób odpowiedzialnych za 
punkty przygotowań oferty  dotyczące  przejazdu na Spotkanie  Europejskie.  Robią  to  z 
własnej  inicjatywy.  Mogą  się  zdarzyć  takie,  które  niczego  z  nami  nie  uzgodniwszy, 
powołują się na Taizé.
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W niektórych diecezjach punkty przygotowań wspólnie organizują przejazd autokarami. 
Czasem  koordynuje  to  diecezjalny  duszpasterz  młodzieży  albo  osoba  przez  niego 
wyznaczona.  Ten  sposób  organizacji  przejazdu  jest  godny  polecenia,  gdyż  podkreśla 
wspólnotowy charakter przygotowań i upraszcza wiele spraw.

Przypominamy,  że  Taizé  nigdy nie  czerpie  zysków z organizacji  spotkań.  I  ty, 
będąc na prośbę Wspólnoty z Taizé osobą odpowiedzialną za punkt przygotowań, 
pełnisz  tę  służbę  zupełnie  bezinteresownie.  Nie  możesz  więc  czerpać  zysków  z 
organizacji przejazdów. Prosimy też, byś nie przyjmował dla siebie żadnych ofert 
sponsorowania twojego przejazdu.

8.1 Umowy z przewoźnikami lub biurami podróży
Przypomnij  osobom odpowiedzialnym za grupy o konieczności podpisania formalnej 

umowy  z  przewoźnikami  lub  biurami  podróży,  ale  poradź,  by  przed  22 listopada 
ograniczyć  się  tylko  do  wstępnych  uzgodnień,  a  umowy  podpisywać  dopiero  po  22 
listopada. W umowie konieczne są między innymi następujące punkty:

• gwarancja,  że  czas  przyjazdu  i  wyjazdu  z  Walencji  (zob.  1)  będzie  zgodny  z 
programem Spotkania (w razie awarii autobusu szybka jego zamiana);

• gwarancja, że firma zapewnia nocleg kierowcom lub ich wyjazd z Walencji na czas 
Spotkania;  Organizatorzy  Spotkania  w  Walencji  nie  mogą  zapewnić  noclegów 
kierowcom;

• ustalenie,  czy w koszcie  przejazdu zawarte jest  ubezpieczenie  każdej  osoby (nie 
tylko autokaru) i czy obejmuje ono tylko czas podróży, czy też pobytu w Walencji.

Każdy  odpowiedzialny  za  grupę  może,  oczywiście,  sam wybrać  biuro  podróży  czy 
przewoźnika, z którego usług skorzysta.

8.2 Organizacja przejazdu dla osób do pomocy (26 grudnia)
Taizé poprosi kilku wybranych pomocników w diecezji o zorganizowanie autokarów. 

Wyjeżdżają one z kilku dużych miast w różnych częściach Polski. Pełną listę pomocników 
organizujących przejazd na 26 grudnia prześlemy e-mailem.

Osoby do pomocy 26 grudnia mogą także przyjechać indywidualnie, np. samolotem.
Każdy punkt oddzielnie dokonuje zgłoszenia online udziału swoich wysłanników do 

pomocy na 26 grudnia, niezależnie od sposobu organizacji przejazdu.

9. Najczęstsze problemy, czyli na co zwracać uwagę

• Kiedy wypełniasz zgłoszenie online, wpisuj we właściwym miejscu „przewidywaną 
liczbę osób, które później zostaną dodane do zgłoszenia”. W formularzu jest osobne 
pole  na  „liczbę  już  zgłoszonych uczestników” i  osobne  na  tych,  którzy  zostaną 
dodani  do  zgłoszenia  później  –  nie  sumuj  tych  dwóch  liczb!  W  niektórych 
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sytuacjach taka pomyłka wprowadzała nas w błąd, podwajając nieraz liczbę tych, 
których z danego punktu mogliśmy się spodziewać na Spotkaniu Europejskim;

• Zawsze potwierdzaj, choćby najkrócej, odbiór każdego e-maila wysłanego z Taizé;
• W korespondencji z nami podawaj w temacie maila numer punktu;
• Sprawdzaj, czy poprawnie wpisujesz adresy e-mailowe osób odpowiedzialnych za 

grupy;
• Nie przyjmuj zgłoszeń osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin bez konsultacji z 

Taizé;
• Pamiętaj,  żeby  w  pierwszej  kolejności  zajmować  się  nie  zapisami,  zbieraniem 

pieniędzy,  autokarami,  ale  przygotowaniem  uczestników  do  dobrego  przeżycia 
Spotkania;

• Nie ograniczaj przygotowań do rozdania kartek informacyjnych i nie rezygnuj ze 
spotkań w małych grupach;

• Kiedy zgłosi  się już w twoim punkcie 100 osób,  kolejnym zgłaszającym się nie 
mów nigdy, że „brak miejsc”. Skontaktuj się z pomocnikiem w diecezji, dowiedz, w 
którym punkcie w pobliżu jest mniej chętnych, i odeślij zainteresowanych do tego 
konkretnego punktu podając jego adres i kiedy odbywają się spotkania;

• Nie odsyłaj chętnych do innego punktu, ponieważ w twoim „zgłosiło się za mało 
osób”. Możesz zgłosić nawet kilkuosobową grupkę.

• Zwróć uwagę na poprawne wpisanie w zgłoszeniu godziny przyjazdu na Spotkanie i 
wyjazdu. 
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