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Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-Ka 

31-318 Kraków, ul. Marii Jaremy 15/36, tel. 604 966 576, 501 660 482 

14. DSA 
Zapraszamy na czternaste  Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum 
Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach od 26-28 kwietnia 2019 roku.  

"Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego” (J17,15) 
 

Temat: „… ale nas zbaw ode złego”- spotkanie poświęcone działaniu złego wśród ludzi twórczych. 
Świadomi zagrożenia ze strony złego, który jest przeciwnikiem Boga i ludzi, wołamy w desperacji do 
naszego Zbawiciela o pomoc i ratunek, jest to nasze SOS wysyłane do Nieba.  

 
Przewodniczy: Ks. dr Lucjan Bielas  
Podczas 14.DSA gościć będziemy Siostrę Natanaelę Błażejczyk-artystkę, której prace tak określiła 
prof. Zdzisława Ludwiniak z Akademii Sztuk Pięknych: „wyjątkowe i bardzo odważne”.  
 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 14.DSA, na stronie www.dsarch.pl zostanie umieszczony 
szczegółowy program. 
Informacje organizacyjne: 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Dni Skupienia Architektów zgłoszenia mogą 
dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.cfr-arka.pl, lub też drogą listowną, pocztą 
e-mail, lub telefonicznie. 
Dane kontaktowe: 
Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA 
33-318 Gródek nad Dunajcem 153  
email: info@cfr-arka.pl 
www: www.cfr-arka.pl 
http://www.cfr-arka.pl/artykul/17/sesje-cykliczne---program-2016-r.html 
 
tel. (004818) 440 13 00 
+48 605 088 112 
+48 606 807 407 
tel./fax: (004818) 440 12 02 
Informacji telefonicznej udzielamy z wyjątkiem świąt i niedziel od godz. 8:00 do 20:00. 
lub +48 501 660 482 od 9.00 do 22.00 codziennie 
 
Koszt pobytu w CFR Arka oraz uczestnictwo w Dniach Skupienia Architektów wynosi 210 zł - 
zapewnione 2 noclegi oraz pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje. Zakwaterowanie w pokojach 
2 osobowych. Uwaga: do pokoju 1 osobowego dopłata 40 zł. (210+40) 
 
Jako potwierdzenie zgłoszenia prosimy o wpłacenie kwoty w wysokości 160.00 zł (lub 200,00 zł za 
pokój 1-osobowy) na rachunek: Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz 44 1240 1558 1111 0010 0171 
1809. W tytule zapłaty prosimy podać nazwisko, imię oraz termin sesji „DSA 26-28. 04. 2019”. 
 
W przypadku rezygnacji prosimy o szybką informację (w/w kwota zostanie zwrócona w 100% jeśli 
rezygnacja nastąpi 10 dni przed terminem dnia skupienia, w przypadku późniejszego zgłoszenia 
rezygnacji z udziału w sesji – zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty).  
 
Niniejsza oferta kierowana jest zarówno do tych koleżanek i kolegów architektów, którzy chcą 
pogłębić swoją duchowość poprzez kontemplację Słowa Bożego oraz wyciszenie, jak również do tych, 
którzy pragną rozwiązywać problemy w drodze dyskusji.  
 
Zapraszamy również przyjaciół i osoby zawodowo, lub emocjonalnie związane ze 
środowiskiem architektów. 


