KURIA METROPOLITALNA
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA
WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin
tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08

Szczecin, 10 marca 2016 r.
Znak: CK – 12/2016

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
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Na tegoroczne Archidiecezjalne Dni Młodych serdecznie zapraszamy
ponownie do Barlinka w dniach od 1 do 3 maja. Dni Młodych realizowane pod hasłem
„Błogosławieni miłosierni” (Mt 5,7) będą częścią obchodów XXXI Światowego Dnia
Młodzieży, przeżywanego w wymiarze diecezjalnym oraz diecezjalnym posłaniem
młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.
Program Dni Młodych zawiera – jak co roku – warsztaty, spotkania modlitewne,
konferencje, świadectwa, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Nasz wspólny czas ubogacą
występy zespołów muzycznych: „Som Gorsi” i „Wyrwani z niewoli”. Centralnym
punktem wszystkich dni będzie Msza Święta. Program Dni Młodych jest złożony
z różnych spotkań edukacyjnych i form wypoczynku (załącznik 1 - Program).
Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalnych Dni Młodych wezmą udział w 53.
warsztatach tematycznych m.in. biblijnych, breakdance, brewiarzowych, carvingu,
decoupage,
dziennikarskich,
ewangelizacyjnych,
filcowania,
fotograficznych,
grawerowania, hipoterapii, kulinarnych, liturgicznych, malarskich, medycznych, Nordic
Walking, origami, quillingu, szydełkowania, tanecznych, teatralnych, wędkarskich
i wokalnych. Warsztaty prowadzone będą przez animatorów kultury, wolontariuszy oraz
pracowników różnych placówek oświatowych (załącznik 2 - Warsztaty). Podczas
trzydniowego spotkania będzie także realizowany program kulturalno-rozrywkowy,
m.in. pokazy, rajdy, żeglowanie i turystyka wodna, zwiedzanie miasta, zajęcia sportowe,
gry, zabawy itp. (załącznik 3 - City Tour).
Do udziału w Dniach Młodych zapraszamy młodzież całej Archidiecezji,
a w szczególności młodzież jadącą na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz uczniów
ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów, służbę
liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholi i zespołów
muzycznych oraz innych grup parafialnych. Nasze zaproszenie kierujemy w szczególny
sposób do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament bierzmowania.
Udział w spotkaniu potwierdziła również niemiecka młodzież z Bambergu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Młodych księży, siostry zakonne,
katechetów i opiekunów świeckich z grupami młodzieży. Uczestnicy Dni Młodych, którzy
akceptują regulamin Dni Młodych (załącznik 4) wybierają jeden z warsztatów
tematycznych, a rodzice osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy
oświadczenie dotyczące zgody na zabiegi medyczne (załącznik 5). Uwaga! Jest ono
wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im
specjalistycznej pomocy lekarskiej. Dlatego już teraz prosimy opiekunów, aby
zaświadczenia rodziców mieli zawsze przy sobie.
Elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis.info:
www.zapisy.ichtis.info rozpoczną się 13 marca br. i będą trwały do 25 kwietnia br.
(załącznik 6 - Instrukcja elektronicznej rejestracji uczestników).
Księży Proboszczów prosimy o wspieranie parafialnych duszpasterzy
młodzieży, katechetów i animatorów świeckich w organizacji grup uczestniczących
w Dniach Młodych. Jeśli Ksiądz opiekujący się młodzieżą w parafii nie będzie mógł

osobiście przybyć z grupą, z pewnością będzie mógł przygotować grupę, aby pod opieką
rodziców, liderów świeckich, katechetów lub kompetentnych osób pełnoletnich, wzięła
udział w Dniach Młodych. W trosce o młodzież, bardzo prosimy o takie współdziałanie,
które umożliwi młodym uczestnictwo w tym spotkaniu. Prosimy opiekunów grup
o towarzyszenie swoim podopiecznym przez cały czas trwania Dni Młodych,
zwłaszcza podczas noclegów w szkołach. Opiekunowie grup, podobnie jak
młodzież, powinni również zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, a także (kapłani) albę
i białą stułę. Za bezpieczeństwo grupy młodzieży w czasie trwania Dni Młodych są
odpowiedzialni jej opiekunowie. W przypadku grup z dużą ilością uczestników należy
zapewnić im odpowiednią ilość opiekunów (załącznik 6).
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 50 złotych. Opiekunów grup prosimy,
aby podczas zgłaszania grupy w punkcie „Recepcja” regulowali gotówką należności
za całą grupę. Opiekunowie są zwolnieni z opłat i regulują koszty za ilość osób
zapisanych w rejestracji elektronicznej, ponieważ na jej podstawie zostaną
zamówione posiłki i przygotowane noclegi. Po dniu 25 kwietnia nie będzie możliwości
wprowadzania zmian w zarejestrowanych grupach. W związku z tym sugerujemy
wcześniejsze pozyskanie należności podczas formowania się grupy. Ustalone koszty
uczestnictwa i transportu nie mogą być przeszkodą w udziale młodzieży. W przypadku
trudności finansowych prosimy opiekunów młodzieży o osobisty kontakt
z organizatorem. Jednocześnie informujemy, że spotkania dla opiekunów grup
z Archidiecezjalnym Centrum ŚDM i Patrycją Hurlak odbędą się 1 i 2 maja, podczas
trwania warsztatów tematycznych w kawiarence Barlineckiego Ośrodka Kultury przy
ul. Podwale. Przy organizowaniu grup uczestników na Dni Młodych zachęcamy podobnie jak w ubiegłym roku - do skorzystania z transportu „PKS Gryfice”,
obejmującego zasięgiem całą Archidiecezję (załącznik 7).
Uczestnikom Dni Młodych w Barlinku proponujemy nabycie pamiątkowej
koszulki uczestnika w cenie 10 zł. Opiekunów grup prosimy o wcześniejsze składanie
zamówień dla swojej grupy. W zamówieniu przesłanym do dnia 15 kwietnia br.
na adres mailowy: info@ichtis.info należy podać rozmiar, kolor i ilość zamawianych
koszulek. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Zamówienie koszulek: imię i nazwisko
opiekuna grupy ", a w treści określić ilości, zaznaczając kolor (zielony, żółty, niebieski)
i rozmiar (S, M, L, XL, XXL).
Funkcjonuje także oficjalny profil Archidiecezjalnych Dni Młodych na
portalu społecznościom Facebook. Profil wydarzenia można znaleźć w wyszukiwarce
serwisu wpisując hasło „Archidiecezjalne Dni Młodych”. Zapraszamy do odwiedzania
i „polubienia” profilu Dni Młodych na Facebook`u oraz udostępniania go dalej.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, organizacji i programu Dni Młodych można
uzyskać u Ks. Piotra Skiby, Ks. Marcina Miczkuły i Ks. Kryspina Gasiulewicza,
a także na Portalu Młodych Ichtis www.ichtis.info i pod adresem mailowym:
info@ichtis.info.
Informujemy równocześnie, że do parafii zostaną przekazane ulotki, plakaty oraz
film DVD, przedstawiający trafnie atmosferę Dni Młodych, które odbyły się w dniach
1-3 maja 2015 r. w Barlinku. Krótkie video-zaproszenia na Dni Młodych do
Barlinka oraz film główny (30 min.) będzie również dostępny na portalu YouTube
na kanale Portalu Młodych Ichtis: www.youtube.com/user/ichtisinfo. Filmy
te stanowią praktyczną pomoc duszpasterską, z której warto skorzystać podczas spotkań
przygotowawczych w parafiach.
WIKARIUSZ BISKUPI
KANCLERZ KURII
Ks. kan. dr Piotr Skiba
Ks. kan. dr Sławomir Zyga

ZAŁĄCZNIK 1
Program Archidiecezjalnych Dni Młodych
Diecezjalne posłanie na ŚDM Kraków 2016
Barlinek, 1-3 maja 2016 r.
„Błogosławieni miłosierni”
30 kwietnia 2016 r. (sobota) – przygotowania duchowe i organizacyjne
18.00 – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz kolacja dla wolontariuszy,
muzyków i organizatorów. Po Mszy Świętej spotkanie z wolontariuszami i organizacja recepcji
– Kościół Niepokalanego Serca NMP i plac przy kościele
1 maja 2016 r. (niedziela)
do 12.00 – Zakwaterowanie i integracja – Rynek Miejski
12.00 – Msza Święta inauguracyjna pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity
Andrzeja Dzięgi – Kościół Niepokalanego Serca NMP
13.30 – Obiad – Boisko szkolne Liceum Ekonomicznego
14.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Rynek Miejski
14.45 – Warsztaty tematyczne – Rynek Miejski
* Archidiecezjalne Centrum ŚDM Kraków 2016
* Spotkanie z Patrycją Hurlak
17.00 – „Som Gorsi” – koncert – Rynek Miejski
18.30 – Kolacja – Boisko szkolne LE
19.00 – Wieczór w kościele: Czas pojednania - Kościół Niepokalanego Serca NMP
2 maja 2016 r. (poniedziałek)
8.00 – Śniadanie – Boisko szkolne LE
8.30 – Jutrznia – Kościół Niepokalanego Serca NMP
9.00 – „Wyrwani z niewoli” – program muzyczno-słowny (świadectwa członków zespołu)
– Kościół Niepokalanego Serca NMP/lub Rynek Miejski
10.30 – Przedstawienie teatralne
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana – Kościół
Niepokalanego Serca NMP
13.30 – Obiad – Boisko szkolne LE
14.30 – City Tour – Rynek Miejski
17.00 – Warsztaty tematyczne – Rynek Miejski
*Spotkanie z Patrycją Hurlak oraz członkami zespołu „Wyrwani z niewoli”.
19.00 – Kolacja – Boisko szkolne LE
19.30 – Koncert zespołu „Wyrwani z niewoli” – Scena główna
20.30 – Wieczór chwały i uwielbienia – Kościół Niepokalanego Serca NMP
3 maja 2016 r. (wtorek)
7.30 – Śniadanie – Boisko szkolne LE
8.00 – Jutrznia – Kościół Niepokalanego Serca NMP
8.30 – Spotkanie w małych grupach – czas dzielenia
9.45 – Diecezjalne posłanie na ŚDM Kraków 2016
10.30 – Marsz biało-czerwony ulicami Barlinka
11.30 – Uroczystości patriotyczne oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana
Zakończenie Dni Młodych – Rynek Miejski
14.00 – Prowiant na drogę – Rynek Miejski
* Kawiarenka Barlineckiego Ośrodka Kultury, Panorama, ul. Podwale.

ZAŁĄCZNIK 2 – WARSZTATY
Niedziela, 1 maja br., w godz. 14.45-17.00
Poniedziałek, 2 maja br., w godz. 17.00-19.00

Lp.

Nazwa warsztatu

1.

Aniołowie

2.

Biblijne

3.

Breakdance

4.

Brewiarzowe

5.
6.

Carving, czyli
rzeźbienie w
warzywach
Chusta Weroniki,
czyli miłosierdzie
Boże w Biblii

7.

Decoupage

8.

Decoupage na
ceramice

9.

Dogoterapia i
Hipoterapia

10.

Dziennikarskie

11.

Ewangelizacyjne

12.

Fantazyjne
aniołki

13.

Fantazyjne
butelki

14.

Filcowanie –
oryginalna
biżuteria

15.

Filozoficzne

Opis
„Aniołom swoim rozkazał, aby Cię strzegli na wszystkich swych drogach”. Każdy
z nas ma swojego anioła stróża. Jeśli chcesz mieć jego podobiznę u siebie w domu,
to zapisz się na te warsztaty.
Zapraszamy na spotkanie z bogactwem Biblii. Zasłuchamy się w Słowo, które
stanie się dla nas drogowskazem życia. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie,
jak żyć Słowem Bożym na co dzień. Na te warsztaty przywieź ze sobą Pismo
Święte.
Pan Bóg każdemu z nas dał zdolności, aby je rozwijać na chwałę Bożą. Jeśli
czujesz, że chcesz właśnie tak wielbić Pana, to przyjdź na te warsztaty.
Modlitwa brewiarzowa jest modlitwą Ludu Bożego. Wszyscy jesteśmy zaproszeni
do jej odmawiania. Ty też! Przyjdź i spróbuj, a może zaczniesz odmawiać
ją częściej.
Pan Bóg stworzył piękny świat, z którego dzięki Jego łaskawości możemy
korzystać. Podczas tych warsztatów nie tylko będziemy podziwiać dzieło Pana,
ale również możemy rozwijać swoje umiejętności.
Na podstawie Pisma Świętego będziesz mógł zafascynować się Miłosierdziem
Bożym. Warsztat poprowadzą Siostry Jezusa Miłosiernego.
Papież Franciszek pisze, że chrześcijanin to człowiek radosny. Dni Młodych
pozwalają ukazać radość młodych ludzi. Jeśli chcesz podzielić się tą radością to
skorzystaj z gościny mieszkańców Rosin. Nauczą Cię podstawowych zasad de
coupage.
„Większa radość jest z dawania, aniżeli z brania”. Na tych warsztatach nauczysz
się samodzielnie wykonywać ciekawe upominki dla bliskich i drobiazgi dla siebie.
Odkryjesz przyjemność obdarowywania i satysfakcję z własnych, twórczych
pomysłów.
W Księdze Rodzaju Pan Bóg kazał Adamowi nazwać wszystkie zwierzęta. Każde
z nich nazwał on istotą żywą. Stworzyciel poddał tym samym zwierzęta pod
rozważną opiekę człowiekowi. Możemy wykorzystywać właściwości zwierząt do
pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy. Jeśli chcesz zobaczyć jak to się robi, to
zapraszamy właśnie na te warsztaty.
Św. Jan Paweł II mówił o potrzebie nowej ewangelizacji. Jeśli chcesz zobaczyć
w jaki sposób funkcjonują katolickie media oraz wykorzystać techniki medialne
w ewangelizacji powinieneś zapisać się na warsztaty dziennikarskie.
Chrześcijanin w dzisiejszym świecie to człowiek świadectwa. Ale jak mówić dziś
o Chrystusie? Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj.
Jak widzisz swojego anioła? Drewnianemu aniołkowi Ty sam nadasz kolor
i charakter.
Masz talent plastyczny, który dostałeś od Boga? Może jeszcze tego nie wiesz. Na
warsztatach zostanie pokazana technika malowania na szkle. Zwykła butelka
szybko zmieni się w piękny prezent.
Starotestamentalna Rachab dzięki swojej pomysłowości uratowała izraelskich
wywiadowców poprzez purpurowy powróz. Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób
można wykorzystać wełnę, aby nam służyła, przyjdź i sprawdź czy potrafisz to
zrobić.
Św. Jan Paweł II mówił: Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo
będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale
tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne –
stanowisko”. Jeśli pragniesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania

16.

Fizycznogeograficzne

17.

Flagowe

18.

Fotograficzne

19.

Fotografii
tradycyjnej
analogowej

20.

Grawerowanie
na szkle

21.

Gry planszowe
(sudoku,
warcaby)

22.

Historyczne

23.

Jak anioła głos…

24.

Krajoznawcze

25.

Krótkofalarskie

26.

Kulinarne

27.

Liturgiczne

28.

Malarskie

29.

Medyczne

30.

Nordic Walking

31.

Okazjonalne
świece

32.

Origami

dotyczące sensu naszego życia i chcesz uzyskać odpowiedź w duchu
chrześcijańskich wartości, przyjdź na warsztaty filozoficzne.
Św. Paweł uważany jest za Apostoła Narodów. Już w starożytności zwiedził wiele
miejscowości. Jeśli i Ty chcesz również rozsmakować się w geografii i w prawach
fizycznych to skorzystaj z tych warsztatów.
Podczas warsztatów flagowych, które poprowadzi ekipa szczecińskiego Marszu
dla Życia, uczestnicy będą mieli okazję malować flagi i transparenty oraz nauczyć
się operowania nimi w przestrzeni.
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, bo w Nim zostało wszystko stworzone”
Kol 1,15a.16a. Jeśli chcesz zachwycić się pięknem stworzenia i poćwiczyć swój
warsztat fotograficzny, to zapraszamy!
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” Rdz
1,27a. Każdy człowiek jest obrazem Boga! Jeśli chcesz nauczyć się tworzyć
unikalne obrazy świata, który stworzył Bóg, przyjdź koniecznie na te warsztaty.
Bł. Antoni Gaudi był nowatorem w dziedzinie architektury projektując kościół
Sagrada Familia. Użył wtedy wielu wyjątkowych projektów. Jeśli i Ty chcesz
wydobyć ze szkła coś ciekawego to skorzystaj z tych warsztatów.
Duch Święty udziela nam darów mądrości i rozumu. Skorzystaj z tych darów
i przyjdź na warsztaty logicznego myślenia, konsekwentnego działania
i podejmowania trudnych decyzji przy strategicznych grach planszowych.
W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Jeśli lubisz historię i chcesz
bliżej zapoznać się z tym wydarzeniem to koniecznie musisz wziąć udział w tym
warsztacie.
„Śpiewajcie Panu, bo wielka jest Jego moc i chwała”. Jeśli chcesz śpiewem chwalić
Pana, to przyjdź na warsztaty muzyczne ze scholą ADM Vivaldi.
Znasz swój kraj? To poznaj swój kraj. Na zajęciach zapoznasz się
z najciekawszymi miejscami naszej Archidiecezji oraz z misjami
chrystianizacyjnymi św. Ottona.
Św. Maksymilian Maria Kolbe był krótkofalowcem. Jeśli chcesz zobaczyć czym się
zajmował przyjdź na te warsztaty.
Prorok Izajasz przekazuje słowa Pana Boga, który przygotuje dla wszystkich
ludów ucztę. Warsztaty z przygotowywania uczty kulinarnej poprowadzą Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla. Przekażą Ci tajemnice kuchni klasztornej. Przyjdź, nie
pożałujesz! A kiedy wrócisz do domu będziesz mógł zaskoczyć bliskich swoimi
umiejętnościami kulinarnymi.
Warsztaty poprowadzą alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium
Duchownego w Szczecinie. Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim
ministrantów (zabierz ze sobą albę).
Ewangelizacja wizualna?! Przyjdź na zajęcia i włącz się w malowanie plakatów
ewangelizacyjnych! Może dzięki Twojej pracy ktoś powróci do Boga!
Uwaga, pierwsza pomoc! Życie jest skarbem danym od Boga. Czasem sekundy
decydują o uratowaniu tego wielkiego daru. Jak je wykorzystać? Przyjdź
i przekonaj się sam! Na warsztatach zademonstrujemy podstawowe czynności
ratownicze.
Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski głosząc Dobrą Nowinę. Na Jego
wzór także starajmy się chodzić i pielgrzymować. Na ten warsztat zapraszamy
młodych, którzy chcieliby zapoznać się z techniką marszu nordic-walking oraz
ewangelizować w naszym mieście. Zajęcia poprowadzą instruktorzy Europejskiej
Stolicy Nordic-Walking.
Światło i świeca są symbolami obecności Boga. Podczas warsztatów nauczymy się
rozwijać swój talent plastyczny poprzez dekorowanie okolicznościowych świec.
Pomogą nam w tym Siostry Misjonarki Chrystusa Króla.
Origami jest to sztuka składania papieru. W XX w. ostatecznie ustalono reguły
orgiami: punktem wyjścia ma być kwadratowa kartka papieru, której nie wolno
ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać, i z której poprzez zginanie tworzone są różne
figury przestrzenne. Sprawdź czy Tobie się to uda?
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37.
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43.
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45.
46.

47.
48.
49.

Nie musisz być projektantem mody, aby koleżanki zazdrościły Ci pięknego,
Ozdoby z filcu
filcowego aniołka. Filc jest tworzywem bardzo plastycznym - wystarczy tylko
wiedzieć, w jaki sposób go kształtować, a my Ci w tym pomożemy!
Z proroka Izajasza: „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim
Bogu, gdyż odział mnie szatami zbawienia […] jak oblubienicę zdobną w swe
Ozdoby ze skóry klejnoty”. Lubisz biżuterię? A szczególnie tę ręcznie robioną? A może sam chcesz
spróbować? Tutaj możesz nauczyć się jak zrobić biżuterię ze skóry. Możesz nawet
wymyślić własne wzory. Przyjdź i zobacz, jak wygląda świat ozdób ze skóry.
W I Księdze Królewskiej znajdziemy opis, gdy Eliasz prosi wdowę, by upiekła
Pieczenie
podpłomyk dla niego, syna i siebie. Jeżeli chcesz upiec współczesne podpłomyki
kruchych
i ozdobić je według własnego pomysłu zapraszamy na warsztaty pieczenia
ciasteczek
ciasteczek.
Uwaga, pierwsza pomoc! Życie jest największym darem Boga. Czasem sekundy
Pierwszej pomocy decydują o uratowaniu życia. Jak je wykorzystać? O tym będziecie mogli
porozmawiać i trochę poćwiczyć z prawdziwym ratownikiem medycznym.
Quilling to technika z rodzaju papieroplastyki (zwana też papierowym filigranem)
służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt
Quilling
sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie
zewnętrznych warstw papieru.
Na warsztatach zajmiemy się nie tylko roślinnością, którą spotkamy na kartach
Rośliny w Biblii
Pisma Świętego, ale spojrzymy również na inne gatunki pięknych i wyjątkowych
roślin w Puszczy Barlineckiej.
Uwaga! Moda na różaniec ze sznurka. Różaniec to modlitwa prostoty i głębi. Jak
Różaniec ze
samemu zrobić sznur modlitewny? Nauka wiązania różańców ze sznurka.
sznurka
Zapraszają Siostry Uczennice Krzyża.
Miłosierdzie jest kwiatem miłości. W Roku Miłosierdzia możesz nauczyć się
Róże z bibuły
wykonywać piękne, czerwone róże - prawie takie, jakie widać na witrażu
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.
Na przestrzeni wieków wielu papieży było miłośnikami gry w szachy. Szczególnie
z szachami związany był papież Innocenty III. Historycy przypisują mu autorstwo
Szachowe
„Moralitetu Innocentego”, który wyjaśnia etykę życia codziennego na podstawie
średniowiecznych moralitetów szachowych. Jeśli chcesz nauczyć się tej
królewskiej gry, bądź poćwiczyć, to przyjdź na warsztaty szachowe.
Zajęcia, które od dawna przypisywaliśmy naszym babciom staną się jedyną
Szydełkowania
w swoim rodzaju zabawą, ćwiczeniem kreatywności, a przede wszystkim
relaksującym zajęciem. Przyjdź, a na pewno mile się zaskoczysz!
W Księdze Sędziów znajdujemy następujący fragment: „Zebrały się drzewa, aby
Tajemnice lasu
namaścić króla nad sobą”. Jest to początek bajki, która znajduje się w Piśmie
Świętym. Zapraszamy do odkrywania tajników lasu w nadleśnictwie barlineckim.
Wielu mogłoby sobie zadać pytanie czy można modlić się tańcem. Pismo Święte
Taneczne
odpowiada nam: Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze. Chwalmy go
śpiewem i tańcem!
TanecznoŚpiewać i tańczyć każdy może! Na tych warsztatach, nie tylko nauczysz się
wokalne
tańczyć, ale również udoskonalisz swój warsztat wokalny.
Chcesz ujarzmić jeden z żywiołów – ogień? Nowa forma ekspresji zdobywająca
w zatrważającym tempie wielu zwolenników. Taniec z ogniem łączy w sobie
Teatr ognia
płynność ruchów z wyrazistą symboliką ognia. Zobacz sam jak wiele możesz
wyrazić tańcząc z „ognikami” w dłoni.
Warsztaty teatralne pozwolą Ci poczuć się prawdziwym aktorem. Spróbuj czy
Teatralne
potrafisz? Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odkryć swoje możliwości
aktorskie i sprawdzić się w tej formie przekazu.
Jesteś niepowtarzalny i jedyny. Jesteś cudem. Czy chcesz tego doświadczyć?
Terapeutyczne
Zapraszam Cię przyjdź! S. Bożena, salezjanka.
Dzisiejszy świat często dotyka nas lub nasze rodziny różnego rodzaju
uzależnieniami: od Internetu, papierosów, narkotyków, alkoholu i wielu innych.
Trzeźwościowe
Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to zapraszamy na zajęcia trzeźwościowe.

50.

Wędkarskie

51.

Wieńce i ozdoby z
papieru

52.

Wokalne

53.

Zabaw
integracyjnych

Przyłącz się do tych, którzy doświadczają miłości Boga w stworzonym świecie
i całe życie potrafią spędzać na łonie przyrody. Naucz się na czym polega
wędkarstwo rzutowe - pokaz powiązany z treningiem na świeżym powietrzu. Jest
to metoda na rozwijanie pasji sportowych, realizacja wędkarskiego hobby bez
okaleczania ryb i innych wodnych stworzeń.
Ze zwykłych przedmiotów możemy zrobić ciekawe elementy dekoracji naszych
domów. Na tych warsztatach nauczymy Cię w jaki sposób wykorzystać papier
recyklingowy.
Św. Augustyn napisał: „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. W czasie warsztatów
uczestnicy nauczą się śpiewu psalmów, kanonów oraz pieśni religijnych.
Zajęcia mają na celu lepsze poznanie siebie i osób w grupie poprzez zabawę. Gry
i zabawy integracyjne pozwolą Ci także uświadomić sobie swoje mocne strony
i zalety dobrej komunikacji.

www.ichtis.info

ZAŁĄCZNIK 3 – BARLINEK CITY TOUR
Poniedziałek, 2 maja 2016 r., w godz. 14.30-17.00

LP.

SPOTKANIE

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA

PROWADZĄCY

1.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu

Kościół NSNMP

Księża

2.

Aerobic

3.

Biegi Uliczne

4.

Film

5.

Krótki kurs samoobrony

6.

Piłka nożna, piłka siatkowa,
piłka koszykowa, siłownia

7.

Piłka nożna, piłka siatkowa,
piłka koszykowa

8.

Piłka nożna, piłka siatkowa

9.

Pokaz strażacki

10.

Poznaj przeszłość Barlinka

11.

Przejażdżki jachtami
i żaglówkami po Jeziorze
Barlineckim,
kajaki, łodzie wiosłowe

12.

Rajd Nordic Walking

13.

Rejs statkiem turystycznym
po Jeziorze Barlineckim

14.

Szachy

15.

Tenis stołowy, piłka nożna,
piłka siatkowa, piłka
koszykowa

16.

Tenis ziemny

17.

Wizyta w Centrum
Ratownictwa

18.

Zumba

19.

Zwiedzanie miasta

Europejskie Centrum Spotkań
ul. Leśna 1
Rynek Miejski
Kino Barlineckiego Ośrodka
Kultury
ul. Podwale 9
Gimnazjum nr 1
ul. Leśna 10
Boisko Orlik, Gimnazjum nr 1
ul. Leśna 10
Boisko Orlik Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Szosowa 2
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Jeziorna 12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Boczna 1
Muzeum Regionalne
ul. Paderewskiego 7
Klub Żeglarski „Sztorm”
ul. Sportowa 1
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Paderewskiego 7
Ośrodek wypoczynkowy „Janowo”
ul. Polana Lecha 1
Europejskie Centrum Spotkań
ul. Leśna 1
Szkoła Podstawowa nr 4,
Gimnazjum nr 2
ul. Kombatantów 3
Korty tenisowe
ul. Sportowa 1
Centrum Ratownictwa
ul. Boczna 1
Pensjonat pod Sosnami
Plaża Miejska, ul. Sportowa 2
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Paderewskiego 7

Anna Adamiok
Sylwester Wroński
Maciej Konieczka
Krzysztof Woźniak
Tomasz Nowicki
Jarosław Bednarek
Nauczyciele wychowania
fizycznego
Mariusz Kuziel
Wiesława Skierska
Artur Wilk
Katarzyna Mielcarek
Jerzy Bitel
Krzysztof Wolski
Nauczyciele wychowania
fizycznego
Roman Bunda
Mariusz Kuziel
Alicja Strychalska
Katarzyna Mielcarek

ZAŁĄCZNIK 4 - REGULAMIN
Archidiecezjalnych Dni Młodych
§1
1. Każdy uczestnik Archidiecezjalnych Dni Młodych musi mieć ukończony 16 rok życia.
§2
1. Uczestnik Dni Młodych jest zobowiązany do:
a) Przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Dni Młodych.
b) Znajomości i przestrzegania regulaminu Dni Młodych, i miejsc zakwaterowania.
c) Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii.
d) Uczestnika Dni Młodych obowiązuje:
- całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz
jakichkolwiek innych środków odurzających;
- przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania;
- utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny;
- dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także
troska o środowisko naturalne;
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej.
e) Bezwzględnego, poprzedzającego wyjazd poinformowania opiekuna wyjazdu
o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz
zażywanych lekach.
f) Aktywnego uczestnictwa w programie
zorganizowanym przez organizatorów.

Archidiecezjalnych

Dni

Młodych

g) Nie oddalania się od grupy w czasie podróży i nie opuszczania miejsca zakwaterowania
bez uzyskania zgody opiekuna.
h) Dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością
uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń
dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie.
i) Dostarczenia opiekunowi grupy, we wskazanym przez niego terminie, zgody
ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Dniach Młodych oraz ich oświadczenia
o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.
§3
1. W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Dni
Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie
z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§4
3. Regulamin Dni Młodych wchodzi w życie w Barlinku, w dniach 1-3 maja 2016 r.

ZAŁĄCZNIK 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . .
OŚWIADCZENIE RODZICÓW OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ UCZESTNICZĄCEJ
W DNIACH MŁODYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na udział mojej/mojego* córki/syna*
.......................................................................
(imię i nazwisko)
w wyjeździe organizowanym przez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podać nazwę parafii lub wspólnoty / szkoły i miejscowość

na Archidiecezjalne Dni Młodych organizowane w dniach 1-3 maja 2016 r. w Barlinku.
Zobowiązuję się również do poinformowania opiekuna grupy o chorobach mojego
dziecka oraz do przekazania leków, które ono zażywa. Jednoczenie oświadczam,
że zapoznałam/em* się z regulaminem Dni Młodych.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich koniecznych zabiegów
medycznych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

.............................................
(podpis prawnego opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 6
Instrukcja elektronicznej rejestracji uczestników
Elektroniczna rejestracja uczestników rozpocznie się 13 marca br. i będzie
trwać do 25 kwietnia, który jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń. Po tym
dniu rejestracja uczestników i edycja osób już zarejestrowanych, a także usuwanie
uczestników będzie niemożliwe.
Rejestracji uczestników dokonuje się na Portalu Młodych Ichtis pod adresem
www.zapisy.ichtis.info. Zapisy uczestników będą polegać na wypełnieniu
odpowiedniego formularza. Osoba odpowiedzialna za grupę (ksiądz, siostra zakonna,
katecheta) dokonuje najpierw rejestracji swojego konta, do którego po zalogowaniu
wpisuje uczestników swojej grupy. Każdy opiekun posiadający swój login i hasło będzie
mieć możliwość dokonywania aktualizacji swojej grupy (dodawanie, edytowanie
i usuwanie uczestników swojej grupy, bez możliwości zmiany warsztatów).
Dodatkowych opiekunów grupy rejestrujemy w elektronicznym systemie, jako
uczestników danej grupy, zaznaczając w formularzu tej osoby w polu „uwagi”, że jest ona
dodatkowym opiekunem w grupie.
W celu prawidłowej rejestracji uczestników należy uprzednio zebrać
następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do prawnych opiekunów
uczestnika (rodziców), e-mail uczestnika i nazwę jednego warsztatu wybranego
przez uczestnika.
W celu ułatwienia zebrania danych uczestników swojej grupy można wykorzystać
pomocniczą listę uczestników z parafii (załącznik 8). Pliki w formacie *.doc oraz *.pdf
z pomocniczą tabelą uczestników oraz oświadczeniem rodziców osoby niepełnoletniej są
dostępne także na stronie elektronicznej rejestracji w zakładce „Materiały”. Pytania
i uwagi dotyczące elektronicznej rejestracji uczestników prosimy kierować na adres:
info@ichtis.info lub pod numerami telefonów: 506 413 634 (Paulina Fryszka);
519 739 366 (Janusz Bujalski).

ZAŁĄCZNIK 7
Informacje o transporcie na Dni Młodych - „PKS Gryfice”
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia przewozu dla
młodzieży na Dni Młodych w „PKS Gryfice”. Współpraca z „PKS-em Gryfice” powoduje,
że dla mniej licznych grup nie trzeba zamawiać całego autokaru, tylko potrzebną
ilość miejsc. Orientacyjne trasy podane są poniżej. Zawierają one przewidywane
miejscowości, ale istnieje możliwość zamówienia miejsc w autokarze również
z innych miejscowości, których nie wymieniono poniżej.
W celu zamówienia miejsc w autobusie należy zadzwonić do „PKS Gryfice”.
Szczegóły dotyczące transportu grup oraz więcej informacji udziela p. Bogumiła
Zemska, specjalista ds. turystyki, e-mail: turystyka@pksgryfice.com.pl, nr tel.:
601 724 699; która zbierze ilość chętnych osób na zaproponowane trasy. Każdy opiekun
będzie indywidualnie umawiał się z firmą „PKS Gryfice” oraz podpisywał odpowiednią
umowę.
Termin zgłaszania grup upływa 12 kwietnia 2016 r. Po tym terminie „PKS
Gryfice” będzie mógł ocenić koszt przejazdu jednego uczestnika, wynikający
z nadesłanych zgłoszeń oraz określić, które trasy będą organizowane wspólnie. Prosimy
o jak najszybsze zebranie grupy i skontaktowanie się z „PKS Gryfice”, aby udało się
zorganizować wspólnie autokary.
Zachęcamy do współdziałania parafii szczególnie w ramach dekanatu,
co przyczyni się do zapewnienia dobrego i taniego transportu młodzieży.
Propozycja dowozów „PKS Gryfice” na Dni Młodych:
Trasa 1 - 149 km
Gryfice, Płoty, Nowogard, Maszewo, Stargard, Warnice, Pyrzyce, Lipiany, Barlinek.
Trasa 2 – 176 km
Gryfice, Resko, Łobez, Węgorzyno, Ińsko, Recz, Drawno, Choszczno, Pełczyce, Barlinek.
Trasa 3 – 291 km
Gryfice, Płoty, Nowogard, Goleniów, Szczecin, Gryfino, Moryń, Chojna, Mieszkowice,
Dębno, Myślibórz, Nowogródek, Barlinek.
Trasa 4 – 223 km
Świnoujście, Wolin, Kamień Pomorski, Szczecin, Pyrzyce, Lipiany, Barlinek.
Trasa 5 – 96 km
Police, Szczecin, Pyrzyce, Lipiany, Barlinek.

ZAŁĄCZNIK 8
Archidiecezjalne Dni Młodych – Barlinek 2016 „Błogosławieni miłosierni”
Lista uczestników z parafii:___________________________________________________________
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

E-mail uczestnika

Warsztat

Tel. rodziców

Tel. uczestnika
Uwagi

opiekun

Niniejsza tabela stanowi jedynie pomoc w początkowym gromadzeniu danych uczestników np. w zakrystii lub szkole. Każda z osób musi zostać zapisana
elektronicznie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji każdego uczestnika na stronie: www.zapisy.ichtis.info.

