
  XXI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD  WIELBICIELI

BHAGAWANA Ś  RI SATHYA SAI BABY

WIEŻ   YCA   01 - 04  MAJA 2013

 

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich wielbicieli Sai wraz z rodzinami do udziału w corocznym ogólnopolskim spotkaniu 

wielbicieli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, które odbędzie się w Centrum Wypoczynkowym WIEŻYCA 

Kolano 79,  83-315 Szymbark.  

 

„Jestem miłością” – to hasło naszego zjazdu. Naszym tegorocznym gościem będzie Dana Gillespie  –  

popularna brytyjska wokalistka bluesowa, aktorka filmowa i teatralna, słynna z roli Marii Magdaleny   

i pierwszej londyńskiej wersji kultowego filmu „Jesus Christ Superstar”. Obdarzona wspaniałym, 

głębokim głosem, autorka wielu tekstów i utworów muzycznych rockowych, bluesowych i pieśni 

duchowych - badżanów. Od ponad 30 lat oddana całkowicie Bhagavanowi Śri Sathya Sai Babie. Jej 

wspomnienia z ostatniej rozmowy ze Swamim są niezwykle wzruszające. Z całą pewnością podzieli się 

nimi podczas naszego spotkania. Dodatkowo pojedziemy nad morze oraz na koncert Dany Gillespie 

oraz naszego chóru, który wystąpi pod nazwą „Sarva Dharma”. Tradycyjnie przyjazd swój 

zapowiedzieli  również wielbiciele Sai z krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Będzie dużo śpiewów, 

spektakli, prezentacji, medytacji, miłości i radości. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! 

 

DOJAZD 

Aby dojechać do ośrodka możecie  skorzystać z własnego samochodu lub wybrać kolej. Przystanek PKP 

Wieżyca znajduje się na trasie Gdynia – Kościerzyna, z przystanku do ośrodka jest 800 m.  

Aby dojechać samochodem należy kierować się:  

- jadąc od Trójmiasta - kierujemy się na Żukowo, stamtąd jedziemy w kierunku Kościerzyny,  

a za Egiertowem skręcamy w prawo i kierujemy się do Ostrzyc.  

- jadąc z innych  kierunków - kierujemy się na Kościerzynę, stamtąd jedziemy w kierunku Żukowa  

i skręcamy  w lewo w kierunku Ostrzyc. Ośrodek dysponuje  parkingiem dla samochodów.   

   

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych oraz domkach typu: "YMCA" „Szałas” - z węzłem 

sanitarnym i ogrzewaniem.  Wyżywienie wegetariańskie.  

Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem : 

- I wariant - wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) + nocleg pawilon A (prysznice na korytarzu)  65 zł 

- II wariant - wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) + nocleg  domki – 70 zł 

- III wariant całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) + nocleg  pawilon B, C – 75 zł 

Koszty organizacyjne: 40 zł – osoby powyżej 16 lat. 

Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie, posiłki i koszty organizacyjne: 

-  I wariant - 255 zł 

-  II wariant - 270 zł.  

- III wariant - 285 zł. 

Doliczono dodatkowo obiad pierwszego dnia pobytu – 20 zł. Przydział  miejsc w pokojach  i domkach 

według kolejności zgłoszeń. Można zakwaterować się wcześniej lub pozostać dłużej, po uzgodnieniu z 

ośrodkiem i za dodatkowa opłatą. 

http://www.wiezyca.gda.pl/osrodek/domki-ymca.html


 

ZGŁOSZENIA I WPŁATY 

Poniżej zamieszczamy ankietę, którą prosimy wypełnić i przesłać wraz z kserokopią potwierdzenia 

wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów) w ostatecznym terminie do 15 kwietnia 

2013 r. na niżej podany adres lub na adres mailowy saigdansk028@gmail.com 

Wpłat należy dokonywać na rachunek: mbank   78 1140 2004 0000 3802 7467 1527 

Posiadaczem rachunku jest:   Grażyna Botwicz, ul. Anny Jagiellonki 36/1, 80-034 Gdańsk 

Uwaga: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należy powiadomić 

organizatorów najpóźniej na 2  tygodnie  przed terminem rozpoczęcia zjazdu. 

DODATKOWE INFORMACJE :  Grażyna Botwicz   tel.  667-947-570  w godz. 17-20          

 

ANKIETA  do wypełnienia 

Imię i Nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres  
 

 

 

 

Tel.  

 

 

Nocleg + wyżywienie + koszty org.+ 1 obiad 

 [   ]   I  wariant  nocleg (pawilon A) + wyżywienie  
[ 3 x Ś, 4 x O,  3 x K  ]    -     255  zł  

 

Rezerwacja noclegów  

1 V –  2 V 2 V – 3 V 3 V – 4 V 
 [   ]   II wariant nocleg  domki + wyżywienie  
[ 3 x Ś, 4 x O,  3 x K  ]      -    270  zł  

   
[   ]   III wariant nocleg Paw B, C + wyżywienie  
[ 3 x Ś, 4 x O,  3 x K  ]      -    285  zł  

 
Uwagi ogólne: 
Ogólnopolskie spotkanie wielbicieli Sathya Sai ma charakter duchowy. Od nas zależy, czy uda nam się 

stworzyć i utrzymać w trakcie jego trwania atmosferę braterstwa i miłości. Ma ono być pomocą dla nas 

wszystkich, w indywidualnej pracy duchowej inspirowanej postacią, życiem i naukami Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby. Nie jest spotkaniem towarzyskim i nie jest okazją do reklamowania prywatnej 

działalności uczestników związanej z uzdrawianiem, medycyną holistyczną, czy z innymi ścieżkami 

duchowymi i działaniami, wykraczającymi  poza działalność Organizacji Sathya Sai. 
 

ZASADY postępowania: 

 Staraj skupić się na wewnętrznym doświadczaniu obecności Boga w swoim sercu, którą najłatwiej 

odczuwać w ciszy. Staraj się wyciszyć umysł i mów jak najmniej. Jeżeli rozmawiasz, mów łagodnie i 
cicho. 

 Skorzystaj z okazji, jaką jest to spotkanie, by wzbudzić w sobie jak największą miłość do Boga i świata. 

Uczestnicz w modlitwach, medytacji śpiewach oraz tych panelach, które cię interesują. 

 Pamiętaj, że atmosfera spokoju i miłości nie rodzi się sama z siebie – tworzymy ją wszyscy. Jesteś 

ucieleśnieniem  miłości. Poczuj to, a świat wokół ciebie zajaśnieje. 

 Powstrzymaj się od palenia tytoniu, jeśli musisz zapalić, zrób to na uboczu, aby twój nawyk nie 

przeszkadzał innym. Spożywanie alkoholu jest absolutnie niedopuszczalne. 

 Wyżywienie oferowane podczas zjazdu jest wegetariańskie. Jeżeli żywisz się we własnym zakresie, 

uszanuj zasadę niekrzywdzenia, a  jeśli  jesz  mięso - powstrzymaj się od tego na czas trwania zjazdu. 

 Koncentruj się na wnętrzu, a nie na tym, co zewnętrzne. Odnośnie ubioru, unikaj eksponowania 

swojego ciała. 

 Stosuj się do wskazówek organizatorów i pamiętaj, żeby robić wszystko, aby nasze wspólne 

przebywanie było miłe, wygodne i uporządkowane. Bądź  wyrozumiały.  

Mamy nadzieję, że te wspólnie spędzone dni będą dla każdego z nas wielkim duchowym przeżyciem! 


