
       Kraków, 7.07.2021 r.  

Świeci Ruch Misyjny „EPIFANIA” 
Zbór w Krakowie 
ul. Duża Góra 7 
 

Drodzy Bracia i Siostry 
                       w Jezusie Chrystusie 

                        ze Zborów w Polsce i za granicą 
 

 

„Samemu Mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki” 

                                  Rzym 16:27 

 

Zarząd Główny Ś.R.M. „Epifania” powierzył Zborowi w Krakowie organizację 
Generalnej Konwencji w dniach od 27 do 29 sierpnia 2021 roku.  

 
Pragniemy zaprosić Was do udziału w tej wspaniałej Uczcie Duchowej.  
 Konwencja rozpocznie się w dniu 27 sierpnia 2021 o godz. 11.00  

w klubie Studenckim "STUDIO", ul. Budryka 4. 
 

Hotel znajduje się w Miasteczku Studenckim, Akademii Górniczo-Hutniczej, w Domu 

Studenckim  " BABILON " ul. Rostafińskiego 11   ( tam gdzie w ubiegłych latach), wjazd 

na teren miasteczka na hasło „EPIFANIA”.  

 

Chociaż dysponujemy miejscami hotelowymi na noc 26/27 sierpnia 2021 r.,  
w celu obniżenia kosztów zakwaterowania uprzejmie prosimy o przyjazd na 
konwencję, w miarę możliwości, w dniu konwencji. 
 
Mając na uwadze krótki czas do zorganizowania konwencji, złożone warunki  
związane z pandemią oraz skalę przedsięwzięcia, liczymy na Waszą pomoc  
w organizacji Konwencji. Mile widziane będą deklaracje finansowe oraz różne formy 
pomocy braci i sióstr przy organizacji konwencji.  
 
Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio do kasy Ruchu na konto: 
PKO BP SA Nowy Dwór Mazowiecki 
Nr rachunku: 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916 z dopiskiem "na cele kultu religijnego (K)" 
lub w czasie trwania konwencji do brata skarbnika, tj. Czernecki Stefan i Czernecki 
Paweł.  
 
Konieczność spełnienia wymagań władz nadrzędnych w kwestii wymagań w zakresie 
sanitarnym w warunkach zagrożenia epidemiologicznego nakłada na nas jako 
organizatorów, a także uczestników, szereg warunków, które nie występowały  
wcześniej podczas organizacji konwencji, a dotyczących zakwaterowania, 
uczestnictwa w wykładach na sali konwencyjnej oraz przebywania w przestrzeniach 
publicznych i użytkowych, zwracamy się do Was z prośbą, abyśmy mogli spełnić 
wymagane przez władze warunki prosimy na listach uczestników wypełnić rubrykę  
o szczepieniach oraz posiadanie przy sobie podczas konwencji stosownego 
certyfikatu. 
 



W związku z tym, że będą braterstwo zakwaterowani w hotelu studenckim, który 
wymaga od nas wcześniejszego podania ilości miejsc, jakie będą dla nas 
przygotowane, prosimy o wypełnienie list uczestników i odesłanie tychże list na adres 
email kwatermistrza: siostra Bogumiła Gawlik : gb5806@interia.pl 
lub brata sekretarza: Jan Wątorek adres email: yanow@wp.pl 
W zakwaterowaniu posiadamy pokoje 2 osobowe połączone aneksem sanitarnym,  
w związku z tym prosimy zaznaczyć, kto z kim może być zakwaterowany. 
 
Zapewniamy odpłatne obiady w cenie 20 zł z możliwością podania obiadów 
wegetariańskich. Prosimy osoby chcące obiady wegetariańskie o zaznaczenie 
powyższego na listach.   
 
Listy prosimy odesłać do dnia 31 lipca 2021 r. W przypadku rezygnacji z udziału 
prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W celu przygotowania odpowiedniej 
ilości miejsc na sali konwencyjnej prosimy osoby, które będą codziennie dojeżdżały 
na konwencję o wpisanie się na listę bez zaznaczania noclegów. 
  
Osoby przyjeżdżające transportem publicznym prosimy o zaznaczenie tego faktu na 
listach i kontakt na ok. godzinę przed planowanym przyjazdem z braćmi: 
               Jan Wątorek tel. 697 703 944  lub Jan Stasiowski tel. 796 142 372,  
celem zapewnienia transportu z dworca PKP. 
 
Mamy niewielkie możliwości zakwaterowania osób spoza list. Mając na uwadze 
koszty, zwracamy się z prośbą o staranne i odpowiedzialne zapisywanie się na listy 
uczestników, tak aby nie ponosić niepotrzebnych wydatków. Osoby zapisane na listę 
będą poinformowane oddzielnym emailem o zakwaterowaniu.  
 
Inne przydatne informacje podamy oddzielnie w późniejszym terminie. 
 
Prosimy aby na konwencję, przyjechały osoby u których nie występują objawy 
chorobowe podobne do COVID 19. W przypadku występowania tych objawów 
prosimy o rezygnację z przyjazdu. 
 
Zasyłamy Wam wszystkim chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia z życzeniami 
wielu radości z Prawdy i jej Ducha oraz opatrzności Pańskiej na drodze Waszego 
poświęconego życia. Ps. 31:24-25 
           z upoważnienia 
                  Zboru w Krakowie 
                     sekretarz Zboru 
                         Jan Wątorek 


