
Prosimy, by w miarę możliwości każdej grupie towarzyszył ksiądz, siostra zakonna 
lub seminarzysta (nie muszą być odpowiedzialnymi za grupy). 
Wspólne przygotowania, organizowane przez punkty przygotowań, są obowiązkowe.  
Spotkania  przygotowawcze odbywają się  w małych,  mniej  więcej  8-12-osobowych 
grupach. Każda mała grupa musi mieć swoją „osobę kontaktową”. Prosimy dołożyć 
starań,  by  małe  grupy  w  tym  samym  składzie  odbywały  przygotowania  i podróż 
(4 grupy  dwunastoosobowe  to  jeden  standardowy  autokar).  W  Walencji  zrobimy 
wszystko, by nie rozdzielać małych grup, ale wysłać je do tej samej parafii. 
Prosimy  tak  dobrać  osoby  kontaktowe  dla  małych  grup,  by  mogły  one  być 
animatorami małych grup w Walencji, choć oczywiście tam skład małych grup będzie 
inny (międzynarodowy).
Skontaktuj  się  jak  najszybciej  (najpóźniej  do  końca  października)  z  najbliższym 
punktem przygotowań.
• Ustal z osobą odpowiedzialną za punkt przygotowań:

— sposób przygotowania twojej grupy: podział na małe grupy, refleksja 
nad tematami, wspólna modlitwa ze śpiewami z Taizé (czy będąc stale 
w kontakcie z punktem zorganizujesz to sam, u siebie, czy raczej z grupą 
będziesz przyjeżdżał na spotkania w punkcie przygotowań, czy też zaprosisz 
kogoś z punktu do siebie na spotkania...);
— sposób i termin dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem 
udziału grupy tak, by zakończyć je koniecznie do 22 listopada; 
—  zgłoszenia grupy dokonuje osoba odpowiedzialna za punkt 
przygotowań;
— jak znaleźć i przygotować osoby kontaktowe i animatorów małych grup;
— pokrycie kosztów, które poniesie punkt przygotowań (kserokopie, 
telefony, podróże na spotkania itp.);
— jak przekazywać ewentualne zmiany w składzie grupy po jej zgłoszeniu.

• Czy wszystkie osoby w grupie zostały dobrze poinformowane o tym, 
że spotkanie w Walencji to kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, że sercem 
spotkania jest wspólna modlitwa oraz dzielenie się w małych grupach 
doświadczeniami wiary i wynikającego z niej zaangażowania na rzecz innych?

• Czy w tworzonej przez ciebie grupie nie znalazły się osoby przypadkowe? 
Jeżeli grupa, którą tworzysz, jest za mała, żeby przyjechać jednym autokarem, nie 
zabieraj osób, które nie uczestniczyły w przygotowaniach. Osoba odpowiedzialna za 
punkt przygotowań pomoże Ci znaleźć rozwiązanie i posłuży radą, jak zorganizować 
przejazd do Walencji.
• W pierwszych dniach grudnia opublikujemy na stronach Taizé w internecie 
informacje z ostatnimi bardzo ważnymi szczegółami organizacyjnymi i powiadomimy 
Ciebie o tym e-mailem. Będziesz musiał te informacje jak najszybciej (koniecznie na 
kilka dni przed wyjazdem) przekazać każdej osobie ze swojej grupy i upewnić się czy 
każdy uczestnik ją przeczytał. Zostanie w nich podany m. in. adres punktu przyjęcia 
Polaków w Walencji oraz telefon kontaktowy spotkania.
• Osoba odpowiedzialna za grupę musi mieć przynajmniej 21 lat, musi 
przyjechać ze swoją grupą do Walencji, nie może odpowiadać za więcej niż jedną 
grupę (50 osobową). Może być osobą kontaktową jednej z małych grup i animatorem 
małych grup w Walencji. 

Stale aktualizowana lista punktów przygotowań w Polsce:
http://www.taize.fr/pl

Informacje o spotkaniu otrzymasz zawsze z Taizé
Adres do korespondencji: 

Spotkania Młodych, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Francja
Tel.: (+33) 385.50.30.04 (w godz. 10.00-12.00); fax: (+33) 385.50.30.16

Bieżące informacje w najbliższym punkcie przygotowań w Polsce 
lub w internecie (także po polsku): www.taize.fr/pl 

e-mail: spotkania@taize.fr 

Wskazówki 
dla organizatorów 
wyjazdów
grupowych
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