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Drodzy, Drogie/Koordynatorzy, Koordyantorki Prwincjalni/Prowincjalne
Posyłam Wam program Kongresu Regionalnegho 2008. Dziuękuję wszystkim, ktorzy
odpowiedzieli na moje pytania i dali mi dodatkowe wskazówki.
Przypominam Wam ponadsto, abyście na czas wypełnili Wasze zadania (zmieniłam
niektore daty, które przyjeliśmy na spotkaniu w Bratysławie)
:
1) Przeslać modlitwy, za ktorych przygotowanie odpowiadacie (w jezyku ojczystym lub
innym wybranym) do 31.08.
2) Wyslać nazwiska członków aktualnych Rad Prowincjanych do 15 sierpnia (jeśli
ulegna zmain eie przed Kongresem, poczekajcie do zmany i wyślijscie mi później
aktualna listę):
- imie i nazwisko
- funkcja w Radzie Prowincjalnej
3) Wysłać nazwiska kondydatów do Konsulty Regionalnej do dnia 15 sierpnia:
- radca ds. formacji – maksymalnie 1 osoba z prowicnji
- sekretarz (max. 1 osdoba z prowicnji)
- administrator (max. 1 osoba z prowicncji)

Kandydaci mogą, ale nie muszą, być uczestnikami Kongersu Regionalnego. Jeśłi
uważacie za właściwe zaproponowanie do którejś z funkcji wspólpracownika lub
wspólpracownicę, ktorzy nie należą do Waszej rady, możecie to uczynić. Nie zapominajmy
jednak, że kandydatami do Konsulty moga być czlowkowie waszych Rad prowincjalnych.
Polecam Wam, abyscie się nad tym zastanowili. Chodzi o to, aby nie zwiększac liczy
odpowiedzialnych na poziomie regionalnym.

4) Wysłać nazwisko kadydata na Radcę /Radczynię świtowego/-ą do 15 sierpnia (max.
Jedna osoba z prowincji):
- krótkie CV (rodzina, zawód, wiek)
- krótkie CV jako salezjanina/-ki wspólpracownika/-cy
- znjomośc języków (czynna i bierna)
- zdjęcie
Po skompletowaniu listy zostanie ona wysłąna do Koordynatora/-ki prowinclnego/lnej, tak aby mogli zagłsoowac wszystcu członkowie Rady prowincjalnej, także ci, ktorezy
nie pojada na Kongres. To odnosi sie oczywiście tylko do pierwszej tuty wyborów. Głosy na
piśmie – złożone na arkuszach, jakie Wam wyśłę – Koordyantor/-ka prowincjany/-na złoży do
Komisji Wyborczej podczas obrad Kongresu.
5) Wyslać listę uczestników Kongresu (członkowie Rady prowincjalnej) i innych, ktorzy
będą mogli uczestniczyć, to znaczy koandydatów do Konsulty Regionalnej i kadydat/ka do Rady Światowej (jesli nie są członkami Rad prowincjalnych).
NB. Kandydaci do Konsulty Regionalnej i kadydat/-ka do Rady Światowej na mocy
regulaminu nie muszą być obecni na Kongresie regionalnym. Niemniej lepiej byłoby, gdyby
w nim uczestniczyli. W najbliższym czasie poinformuję Was o innych waznych sprawach, np.
O tym jak dojechać do Lużnicy, ecc.

