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Europejskie Spotkanie Wakacyjne w 
Niemczech sierpień 2023 r. 

 
Wspólnota Karola de Foucauld w Niemczech serdecznie zaprasza na Europejskie 
Spotkanie Wakacyjne 2023 od czwartku, 10.8.23, godz. 17.00 do czwartku, 
17.8.23, godz. 9.00. 
 
Temat, który wybraliśmy to: 
 

„Zeitenwende - Punkt zwrotny" 
 

W Niemczech termin ten odnosi się przede wszystkim do zasadniczych zwrotów w 
polityce, które zostały zapoczątkowane po napadzie Rosji na Ukrainę. Ale także w 
społeczeństwie, w środowisku i nie tylko w Kościele zachodzą procesy, które można 
określić tym terminem. Chcemy przyjrzeć się im w świetle duchowości Karola de 
Foucauld, który sam żył w epoce przewrotów. 
 
Spotkanie odbędzie się na Wenusberg wysoko ponad dachami Bonn, w domu dla 
młodzieży archidiecezji kolońskiej. 
Bonn, dawna stolica Republiki Federalnej Niemiec, leży nad Renem między Kolonią 
a romantyczną Doliną Środkowego Renu z jej zamkami i winnicami. Teren ten 
nadaje się równie dobrze do uprawiania turystyki pieszej, jak i do różnorodnego 
poznawania kultury. 
 
W Haus Venusberg mamy do dyspozycji łącznie 90 miejsc. W razie potrzeby 
możemy zająć dodatkowe miejsca w pobliskim schronisku młodzieżowym w Bonn. 
 
Pokoje są proste, w niektórych są prysznice, w innych prysznic na podłodze. 
Schronisko posiada duży parking, na którym w razie potrzeby można zaparkować 
niewielką ilość kamperów (ale bez haków elektrycznych). Większość pokoi jest 
wieloosobowe (dwójki, trójki, czwórki lub piątki), tylko bardzo ograniczona liczba 
pokoi jednoosobowych jest dostępna. 
 
Według regulaminu domu, biwakowanie nie jest możliwe. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www@haus-venusberg.de lub na 
Instagramie www.instagram.com/hausvenusberg/ 
 

Przyjazd pociągiem Bonn Hbf 
     Samochodem: A 3 lub A 59  
     Samolotem: lotnisko Kolonia/Bonn lub Düsseldorf, stamtąd pociągiem 
 

Przed spotkaniem wakacyjnym delegaci europejscy spotkają się w dniach 07.-
10.8.23. Podczas tego spotkania nie można jeszcze przyjmować uczestników 
wakacji. 
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Cena obejmuje: 7 noclegów z wyżywieniem, ręczniki i pościel, folder konferencyjny 
oraz wspólną wycieczkę. 
 
Dorośli we wspólnym pokoju z prysznicem na podłodze   435 €  
Dorośli w pokoju jednoosobowym z prysznicem na podłodze  523 €  
Dorośli w pokoju dwuosobowym z prysznicem/WC      494 €  
Dorośli w pokoju jednoosobowym z prysznicem/WC    610 €   
Młodzież 19 - 26 lat prysznic podłogowy     315 €  
Młodzież 19 - 26 lat prysznic/WC      386 €  
Dzieci od 4 - 18 lat z prysznicem na podłodze     275 €  
Dzieci od 4 do 18 lat z prysznicem/WC      341 €  
Dzieci do 4 lat mają wstęp wolny. 
 
Podane ceny są opłatami minimalnymi, poza tym darowizny są zawsze mile 
widziane. O cenach w schronisku młodzieżowym (w każdym przypadku pokój 
dwuosobowy) możemy poinformować na życzenie. 
 
Kaucja: za osobę 50 Euro do 30.04.23 
Do wpłaty na konto 
 

Gem. Ch. de Foucauld 
PAX Bank Köln 
Konto : 228 000 19, BLZ 370 601 93 
IBAN DE 89 3706 0193 0022 8000 19 
BIC GENODEDIPAX 
Verwendungszweck: Venusberg, Name 

 
Resztę kwoty trzeba wpłacić do początku lipca. 
 
Pragniemy podkreślić, że nikt nie musi rezygnować ze spotkania z powodu 
problemów finansowych. Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na taką kwotę, 
proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. 
 
Zgłoszenie do 30.04.23 do  

 
 Judith Rieland 

Guntherstraße 13 
D – 80639 München 

 Tel. 0049-89-14332397 
 Mail: jrieland@web.de 

 
Rejestracje będą rozpatrywane według daty wpływu i potwierdzane drogą mailową. 
Rejestracja jest ważna dopiero po wpłaceniu zaliczki (patrz wyżej). Uczestnicy 
otrzymają dalsze informacje w odpowiednim czasie.  
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Formularz zgłoszeniowy na Europejskie Spotkanie Wakacyjne w Bonn/ Venusberg 
(Proszę wypełnić drukowanymi literami lub maszyną do pisania, proszę wykorzystać 
1 formularz na rodzinę) 
 
1. moje zgłoszenie 
 
nazwisko          
 
adres                                        
 
kraj      wiek   telefon      
 
e-mail    używane języki  
 
 
2. partner (jeśli przybędzie na spotkanie) 
 
nazwisko     wiek 
 
adres     
 
    używane języki 
 
3. dzieci, które będą uczestniczyć w spotkaniu: 
 
nazwisko / wiek 
 
nazwisko / wiek 
 
nazwisko / wiek 
 
Chciałbym/ chciałabym mieć 

O pokój jednoosobowy z prysznicem / WC   
O pokój jednoosobowy z prysznicem / WC na piętrze 
O pokój dwuosobowy z prysznicem / WC na piętrze  
O pokój dwuosobowy z prysznicem / WC 
O pokój wspólny (3-osobowy, 4-osobowy, 5-osobowy) 

 
Pokój chciałbym/chciałabym dzielić z ................................... 
 
Dalsze szczegóły: 
Przyjeżdżam następującym środkiem transportu ....................................... 
Mam następujące ograniczenie ................................... 
Chętnie pomogę w tłumaczeniach ustnych w następującym języku:........................... 
Odżywiam się w sposób wegetariański      Tak O        Nie O 
Alergie/nietolerancje pokarmowe:………………………………………………. 
Gram na następującym instrumencie muzycznym i przywiozę go ze sobą:................. 
Jestem gotów poprowadzić grupę dyskusyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba  

Tak O       Nie O 
Jestem księdzem         Tak O       Nie O 


