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Ruch Światło-śycie                    
Archidiecezji Poznańskiej 
Ostrów Tumski 4, 61-109 POZNAŃ 
e-mail: ddj@poznan.oaza.pl 

http://www.poznan.oaza.pl 
 

 

ZAPROSZENIE 
Rekolekcje letnie Ruchu Światło-śycie 

 
Z radością informujemy, Ŝe w czasie tegorocznych wakacji letnich  

planowane są następujące turnusy rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieŜy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

dla dzieci 10-13 lat 
Oaza Dzieci BoŜych, 6–13 lipca 
STARA ŁUBIANKA (Poj. Wałeckie) - koszt uczestnictwa: 199 zł  

Oaza Dzieci BoŜych, 15–31 lipca 
CERADZ (Wielkopolska) - koszt uczestnictwa: 399 zł   

dla młodzieŜy po VI klasie SP 
Oaza Nowej Drogi I°, 15–31 lipca  
TRZCIEL n. Obrą - koszt uczestnictwa: 460 zł * 

dla młodzieŜy po I klasie gimnazjum lub po OND I°°°° 
Oaza Nowej Drogi II°, 15–31 lipca 
MORĄG (Pojezierze Mazurskie) - koszt uczestnictwa: 399 zł  

dla młodzieŜy po II klasie gimnazjum lub po OND II°°°° 
Oaza Nowej Drogi III°, 1–17 sierpnia 
MORĄG (Pojezierze Mazurskie) - koszt uczestnictwa:  419 zł 

dla młodzieŜy po III klasie gimnazjum 
Oaza Nowego śycia I°, 15–31 lipca 
STASIKÓWKA (Podhale) - koszt uczestnictwa: 495 zł 

Oaza Nowego śycia I°, 1–17 sierpnia 
WEJHEROWO (PobrzeŜe Kaszubskie) - koszt uczestnictwa: 399 zł  

dla młodzieŜy po ONś I°°°° 
Oaza Nowego śycia II°, 15–31 lipca 
STARA ŁUBIANKA (Poj. Wałeckie)- koszt uczestnictwa: 375 zł * 

dla młodzieŜy po ONś I°°°° i II °°°° 
Oaza Nowego śycia III°, 15–31 lipca 
KRAKÓW - koszt uczestnictwa - 495 zł *  

Szczegółowe informacje o rekolekcjach moŜna uzyskać w godzinach dyŜurów w Diakonii Słowa (Poznań, 
Ostrów Tumski 4). Diakonia Słowa jest czynna we wtorki (16:00-17:30), czwartki (18:00-19:30), piątki 
(15:00-17:00). Do dyspozycji są takŜe telefony: 061 8534876 lub 508248606, ewentualnie poczta e-mail: 
ddj@poznan.oaza.pl lub m.wrzeszczynska@poznan.oaza.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są w Diakonii Słowa do końca maja b.r. Przy zgłoszeniu naleŜy złoŜyć kartę 
uczestnictwa oraz zaliczkę w wysokości 200 zł. W razie braku miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po tym 
terminie dokonywać będziemy zapisów jedynie na te oazy, na których będą wolne miejsca.  

W razie trudnej sytuacji materialnej istnieje moŜliwość dofinansowania z Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej. Prośbę o pomoc potwierdzoną przez księdza Proboszcza parafii dołącza się do zgłoszenia na 
specjalnym formularzu (dostępny na stronie www.poznan.oaza.pl) do 31 maja.  
 

Podane ceny poza wskazanymi wyjątkami obejmują przejazd grupowy z Poznania do ośrodka rekolekcyjnego. Przy 
zgłoszeniu po 31 maja opłata za uczestnictwo wzrasta o 20 zł. 

* cena nie obejmuje przejazdu 



 
OAZY RODZIN 

 
Oaza Rodzin I°, 15 – 31 lipca 
ROŚCINNO, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 600-620 zł 
Informacje i zgłoszenia: ElŜbieta i Jerzy Wolscy, tel. (061) 8798307; 602721084; wolski@abn-mail.pl 
 
Oaza Rodzin I°, 1 – 17 sierpnia 
KACWIN, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 600-620 zł 
Informacje i zgłoszenia: Teresa i Roman Dolniakowie, tel. (061) 8221247; dolter@o2.pl 
 
Oaza Rodzin II°, 20 lipca – 5 sierpnia 
ZABORÓWIEC, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 600-620 zł 
Informacje i zgłoszenia: Danuta i Janusz Niedźwiedziowie, tel. 065 5204616; djniedzwiedz@op.pl 
 
Oaza Rodzin III°, 15 – 31 lipca 
STASIKÓWKA k/Poronina, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 600-620 zł 
Informacje i zgłoszenia: Kasia i Paweł Maciejewscy, tel. (061) 8610514; 601839304; 
kasia_pawel_m@poczta.onet.pl lub k.p.maciejewscy@archpoznan.org.pl 
 
ORAR I°, 18 – 23 sierpnia 
ROŚCINNO, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 250 zł 
Informacje i zgłoszenia: Alicja i Witold Szal – tel. tel. 061 8105594; witold.szal@it.integro.pl  lub 
alicja.szal@poczta.neostrada.pl 
 
ORAR II°, 18 – 23 sierpnia 
KOWARY, koszt uczestnictwa osób dorosłych: ok. 250 zł 
Maria i Ryszard Karolewscy, tel. 061 8473482; kom. 603 176981; mrkarolewscy@wp.pl 
 
Informacji o oazach rodzin udziela takŜe Para diecezjalna Domowego Kościoła: Kasia i Paweł 
Maciejewscy, tel. (061) 8610514; 601839304; e-mail: kasia_pawel_m@poczta.onet.pl lub 
k.p.maciejewscy@archpoznan.org.pl 

 


