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Do Zborów ludu Bożego 

Drodzy Bracia i Siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie! 

Łaska i pokój Boży niechaj zawsze będą z Wami! (Filip. 4:7) 

 

Korzystając ze złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, Zbór Pana w Łodzi 

we współpracy z Zarządem Głównym organizuje konwencję, na którą Was serdecznie zapraszamy. 

Odbędzie się ona w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Hotelu 500 w Strykowie k/Łodzi, 

ul. Warszawska 1 (przy drodze krajowej nr 14, niespełna 500 m na północ od autostrady A2). 

Konwencja rozpocznie się dnia 20 sierpnia o godz. 13:00. 

Konieczność spełnienia wymagań sanitarnych w warunkach pandemii nakłada na organizatorów, 

jak i uczestników szereg dodatkowych warunków, które nie występowały nigdy wcześniej, jeśli chodzi 

o zakwaterowanie, przebywanie na sali i w przestrzeniach wspólnych. 

Byśmy mogli dotrzymać tych wymagań, powinniśmy z góry wiedzieć, kto z przyjeżdżających 

będzie po ostatnim szczepieniu na dwa tygodnie przed konwencją i będzie posiadał certyfikat to 

potwierdzający. Informacja o zaszczepieniu jest nam też potrzebna przy planowaniu zakwaterowania, 

ponieważ w tym samym pokoju mogą przebywać albo osoby zaszczepione, albo mieszkające w tym 

samym gospodarstwie domowym. Przy kwaterowaniu będziemy prosili o okazanie certyfikatu. 

Osoby nieposiadające certyfikatu będą zakwalifikowane jako niezaszczepione. 

Możemy przyjąć około 200 osób niezaszczepionych, nie wliczając braci usługujących i osób 

obsługi. Oczywiste zatem jest, że im więcej będzie uczestników zaszczepionych, tym większy będzie 

margines bezpieczeństwa w spełnieniu tego limitu, a także będzie większa szansa udziału w konwencji 

dla osób, które z różnych powodów nie będą zaszczepione. 

Prosimy, by osoby przyjeżdżające pociągami lub autobusami poinformowały naszego 

kwatermistrza, brata Janusza Kucharza, o miejscu i godzinie przyjazdu listownie, przez e-mail 

(jkucharz7@wp.pl) lub sms (tel. 601 267 164), byśmy mogli zapewnić im przewiezienie z dworca 

do miejsca zakwaterowania. 

Prosimy o przesłanie w terminie do 26 lipca list braci i sióstr, którzy planują wziąć udział 

w konwencji, z informacją o szczepieniu, a także w które dni będą korzystali z noclegów i odpłatnego 

wyżywienia (w cenie 20 zł) oraz posiadanego środka komunikacji (własny rozumiany jako pełna 

mobilność i możliwość kwaterowania poza miejscem zebrań). Obiady jednodaniowe będą 

wydawane pierwszego i drugiego dnia konwencji po zakończeniu zebrań, trzeciego dnia będzie bufet 

kanapkowy. 

Prosimy o takie uporządkowanie listy zgłoszeń, byśmy wiedzieli, które osoby będą mogły 

zamieszkać w tym samym pokoju. Dysponować będziemy głównie pokojami 2-osobowymi i w kilku 

wyjątkowych przypadkach 3-osobowymi. 

Chcielibyśmy zapewnić jak najlepsze warunki dla uczestników i tak wszystko zaplanować 

i przygotować, żeby możliwie dużo z Was mogło skorzystać z możliwości osobistego udziału w tej 

konwencji, pierwszej po tak długiej przerwie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by 

zorganizować to w sposób optymalny, ale jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, jeśli nie uda się 

nam przyjąć wszystkich zgłoszonych. Będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz możliwości 

zakwaterowania i limitów narzuconych obowiązującym prawem. 
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Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby z uwagi na konieczność rozsądnego 

i odpowiedzialnego szafowania ofiarami na rzecz zorganizowania tej konwencji. 

Osoby niezgłoszone nie będą zakwaterowane. Osoby, które zostaną wstępnie zakwaterowane na 

podstawie nadesłanych zgłoszeń i zostaną o tym poinformowane, a nie przyjadą i nie poinformują nas 

o tym, będą musiały niestety ponieść koszty zarezerwowanych noclegów. 

Organizując zakwaterowanie, przydzielimy wszystkim konkretne pokoje i prześlemy 

zwrotnie tę informację do Zborów do dnia 7 sierpnia.  

W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację w formie pisemnej (e-mail, sms) 

do br. Janusza Kucharza. 

Nie zapewniamy zakwaterowania w przeddzień konwencji. Osoby, które przyjadą wcześniej, 

poniosą koszty zakwaterowania i wyżywienia według cennika hotelu. 

Prosimy, aby przyjechały osoby zdrowe. W przypadku występowania objawów podobnych do 

COVID-19 prosimy pozostać w domu. 

 

Ufamy, że dobry Bóg pobłogosławi naszą społeczność bogactwem Prawdy i przeżyć duchowych. 

„Weselę się z tego, że mi powiedziano: Do Domu Pańskiego pójdziemy” Ps.122:4. 

 

 

W imieniu Zboru w Łodzi 

sekretarz 

 

br. Włodzimierz Łużyński 


