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Klub Rotary Kraków Wyspiański 
 

ma zaszczyt zaprosić na uroczystość obchodów XV–lecia swojego istnienia, 
 

która rozpocznie się aukcją prac studentów i doktorantów  
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. 

Całkowity dochód pragniemy przeznaczyć na wsparcie edukacji dzieci  
z Domu Dziecka w Miechowie. 

 
W dalszej części wieczoru przywołamy garść wspomnień z naszej historii, 

a uroczystą kolację uświetni koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją profesora Stanisława Krawczyńskiego. 

 
 

Zapraszamy w dniu 6 kwietnia 2019 roku na godzinę 17.00 
(16.30-17.00 recepcja) 

do Pałacu Czeczotka przy ul. Św. Anny 2/ ul. Wiślna 1, w Krakowie. 
 

RSVP 
 
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 29 marca 2019. Koszt kolacji wynosi 150 zł. od osoby – wpłaty 
prosimy kierować na rachunek Klubu nr  89 1540 1115 2111 6011 8255 0001 z dopiskiem “15 lat” 
 
Kontakt: 
Bożena Serczyk – e-mail: biuro@bisko.com.pl , tel. +48 510 081 328 
Barbara Sobolewska President – e-mail: b.sobolewska@sobolewska-kancelaria.pl, tel. +48 605 557 247 
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The Rotary Club of Kraków Wyspiański 
 

has the honor to invite you to take part in the ceremony of its 15th anniversary 
 

which will start with the auction of works of art 
of the regular and postgraduate students 

of the Cracow Academy of Fine Arts. 
The total income will be assigned to support education of children 

living in the Miechów Orphanage. 
 

The auction will be followed by memories of our members, 
the gala dinner and the concert of classical music given by 

the Orchestra of the Music High School of Cracow 
conducted by Maestro Stanisław Krawczyński. 

 
Please, feel invited to the Czeczotka Palace, St. Anna St. 2/ Wiślna St. 1, Cracow 

on April 6th, 2019 at 5 p.m. (4.30 – 5 p.m. reception) 
 

RSVP 
 
We will appreciate your informing us on the participation till March 29th, 2019. The cost of the dinner is PLN 150 
per person. Please make your transfers to our RC bank account No. 89 1540 1115 2111 6011 8255 0001 and put 
in the reference ‘15 years’. 
 
Contact information: 
Barbara Sobolewska President – e-mail: b.sobolewska@sobolewska-kancelaria.pl, tel. +48 605 557 247 
Tomasz Wyrozumski President-elect – e-mail: tw@bms.krakow.pl, tel. +48 602 715 099 
	  


