
 Anapausis to z greckiego: odpoczynek du-

szy i ciała, wytchnienie czyli odpoczynek 

w pełni. Ośrodek ANApausis usytuowany 

jest w samym sercu Gryżyńskiego Parku 

Krajobrazowego w województwie lubu-

skim, wśród lasu, nad jeziorem, nad którym 

jest jedynym obiektem. Anapausis to miej-

sce wśród natury, gdzie można odetchnąć 

od cywilizacyjnego zgiełku i pośpiechu. 

Zmodernizowane domki z kominkami wy-

kończone są w standardzie, który zadowoli 

wymagających: są ogrzewane (w zimie)  

i posiadają pełne węzły sanitarne oraz 

aneksy kuchenne. Ośrodek dysponuje rów-

nież salami konferencyjnymi, restauracją  

i barem z widokiem na piękne jezioro, wy-

znaczonym miejscem do kąpieli, 

(strzeżonym przez ratowników) czystą, 

piaszczystą plażą, boiskami do siatkówki, 

badmintona i koszykówki. Dla dzieci na 

terenie ośrodka znajduje się brodzik 

i kąpielisko, plac zabaw oraz kącik zabaw 

przy restauracji. Do dyspozycji są kajaki i 

rowerki wodne. Jest także dostęp do dar-

mowego Wi- Fi.  

Dookoła jeziora wytyczone są specjal-

ne ścieżki rekreacyjne i przyrodnicze. Moż-

na skorzystać z tras pieszych, rowerowych, 

a nawet konnych (w Gryżynie znajduje się 

stadnina koni). Budynek główny ośrodka 

oraz domki otoczone są borem sosno-

wym rozciągającym się wzdłuż jeziora. 

Mikroklimat wytwarzany przez wapienną 

kredę zawartą w I-klasowej wodzie jeziora, 

drzewa szpilkowe wytwarzające olejki ete-

ryczne (a wszystko to zamknięte wśród 

polodowcowych moren) jest przyjazny 

szczególnie dla osób z problemami dróg 

oddechowych (astma, nieżyty górnych dróg 

oddechowych) oraz borykającymi się  

z chorobami serca. 

Jezioro Gryżyńskie posiada pierwszą 

klasę czystości, dzięki czemu można za-

obserwować tu występowanie białych ra-

ków i węgorzy, pojawia się także sieja  

i sielawa: gatunki ryb wskaźnikowe dla 

czystych wód. Pobliskie lasy zamieszkiwa-

ne są przez licznie reprezentowany świat 

fauny, a w tym przedstawicieli tak rzadkich 

gatunków jak bielik, orzeł rybołów czy zi-

morodek. Nad jeziorem widoczna jest 

obecność bobrów, a we wrześniowe wie-

czory godzinami wsłuchiwać się można  

w koncerty urządzane przez jelenie na ry-

kowisku.  
www.anapausis.pl 

Ciekawa jest etymologia słowa „rekolekcje”. Pochodzący ze średniowiecznej łaciny 

wyraz „recollectio” oznacza wewnętrzne skupienie, zbieranie, scalenie, sklejanie tego, 

co we mnie jest „decollectio”, czyli rozproszone, pogmatwane, nieuporządkowane, po-

rozbijane, rozdarte. Celem rekolekcji jest zintegrowanie mojej osoby, mojego ja. 

CELEM naszych wczaso-rekolekcji jest zatrzymanie się, zwrot, zmiana kierunku w 

naszym życiu duchowym, pozbieranie tego co być może jest nieuporządkowane, 

umocnienie więzi z Bogiem, odpoczynek od pracy i codziennej rutyny. 



   

ZAPRASZAMY Cię do udziału  

w wyjazdowych rekolekcjach połączonych  
z wypoczynkiem, czyli wczaso-rekolekcjach.  
Coś dla ducha i coś dla ciała w tym samym czasie! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR: Parafia Najśw. Imienia Jezus we Wrocławiu 
PROWADZĄCY: ks. Arkadiusz Krziżok 
KTO może wziąć udział? 
Każdy, kto chce odpocząć fizycznie i duchowo: dla mężczyzn i dla kobiet, 
dla starszych i młodszych (wiek nie ma znaczenia) dla małżonków i dla osób 
samotnych, można pojechać z dziećmi, można też samemu. 
KIEDY? 27.06. - 03.07.2016r. (poniedziałek - niedziela), 7 dni. 
GDZIE? W samym sercu Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w woj. Lubu-
skim - Gryżyna, nad jeziorem w ośrodku Anapausis (więcej na drugiej stronie) 
KOSZT?  560zł  (nocleg, wyżywienie, transport) 


