
Szanowni Państwo i Drodzy Chórzyści!

Poniżej przedstawiam nieco zmodyfikowane informacje, które wysyłałem tydzień temu,         
i dodaję informacje nowe, aby wszystkie były w jednym miejscu. 

PROGRAM WYJAZDU (Może ulec zmianie!)

1 DZIEŃ   - 29.04. (niedziela) 

UWAGA! Bardzo proszę po podjechaniu na parking na tyłach Katedry i wyładowaniu 

bagaży odjechać na parking przed Katedrą albo za bramę, aby nie blokować miejsca i 

wjazdu dla autokaru, który przyjedzie ok. 5.30

1. Godz. 5.00 – 5.35: Msza Święta w dolnym kościele Katedry. Mszę odprawi specjalnie
dla wyjeżdżających na Białoruś ks. proboszcz Krzysztof Gołąbek, który również 
weźmie udział w naszym wyjeździe jako duszpasterz i opiekun. Proszę o niezawodne
przybycie, abyśmy wszyscy rozpoczęli niedzielę Mszą. 

2. Godz. 5.35 – 6.00: korzystanie z toalety, pakowanie bagaży i strojów galowych           
w pokrowcach na wieszakach do autobusu, sprawdzenie obecności i paszportów.

3. 6.00: wyjazd z parkingu na tyłach Katedry.  
4. Przejazd do Grodna (być może połączony ze zwiedzeniem jakiegoś miejsca            

w Polsce).

5. Uwaga! Jak widać, uczestnicy wyjazdu będą przez cały dzień

bez  zorganizowanego  posiłku,  dlatego  proszę  przygotować  dzieciom  kanapki

z jedzeniem trudno psującym się i jakieś picie. 

2 DZIEŃ–   30.04. (poniedziałek)

Śniadanie. Zwiedzanie Katery w Grodnie. Udział we mszy w Katedrze (śpiew liturgiczny 
Chóru) i minikoncert po mszy. Obiad. Zwiedzanie Starego Miasta. Kolacja przygotowana 
przez Chórzystów dla Chórzystów ze wspólnych zapasów zapranych z domu. 

1.

Uwaga! Jak widać, uczestnicy wyjazdu nie będą mieli zorganizowanych kolacji. 

Będziemy je robić wspólnie dla siebie. Chleb, masło, jakiś ser czy  herbatę na te 

wspólne kolacje kupimy  na miejscu z pieniędzy chóralnych. Natomiast niech każdy 

chórzysta weźmie ze sobą ze 2 konserwy (wystarczy), jakie najbardziej lubi, to sobie 

pokroi na chleb albo zbierzemy wszystkie konserwy w jedno miejsce i dodamy do 

kanapek. Zobaczymy. 



3. DZIEŃ  -  01.05 (wtorek) 

Śniadanie. Wycieczka do Starego Zamku. Obiad. Wycieczka na Kanał Augustowski 
(przejazd statkiem, śluzowanie). Kolacja przygotowana przez Chórzystów dla Chórzystów      
ze wspólnych zapasów zapranych z domu. 

4. DZIEŃ – 02.05 (środa) 
Śniadanie. Wycieczka do zoo. Obiad. Czas wolny na zakupy. Koncert w Miejskim Domu 
Kultury razem z miejscowym chórem (plakat na stronie). Jeśli będzie pogoda, wspólne 
ognisko dla obydwóch chórów z pieczeniem kiełbasy (będzie to zarazem kolacja).

5. DZIEŃ – 03.05 (czwartek) 
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Zwiedzanie okolic Białegostoku. Obiad. Powrót do Rzeszowa 
w bardzo późnych godzinach nocnych.
Nie udało się załatwić przejazdu  do Brześcia, ponieważ  na Brześć potrzebowalibyśmy 

prawdziwe wizy, których nie zdążyliśmy wyrobić z powodu braku wszystkich paszportów      

w określonym terminie. Liczyliśmy się z tym Nie ubolewamy. Tak też jest dobrze.

1. Uwaga! Przy śniadaniu zrobimy wspólnie kanapki na ten dzień (czwartek)            

na podróż, aby uczestnicy mieli jedzenie do wieczora. Oczywiście planowany jest 

także obiad.

CENA OBEJMUJE:
 przejazd autokarem z firmy „Marcel”, 
 ubezpieczenie zdrowotne wymagane na Białorusi, 
 ubezpieczenie NW
 4 noclegi (pokoje 5- osobowe w centrum rekreacyjnym „Kupalinka” , łazienki i toalety           

na korytarzu),
 4 śniadania i 4 kolacje  
 opieka księdza, dyrygenta i prezesa,  

 parkingi, opłaty drogowe,
 zwiedzanie, wycieczki.

Bardzo ważne komunikaty:

Proszę dać dzieciom na podróż (oprócz wspomnianego jedzenia): 

1.

Paszporty. Przypominam, że paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od dnia 

29.04.2018 r.

2.

Potrzebne lekarstwa.



3.

Stroje na koncerty (chłopcy - białe koszule z długim lub krótkim  rękawem, 

marynarki, czarne spodnie, czarne półbuty, czarne skarpetki, muszki!). 

4.

Pieniądze: białoruski rubel jest trudny do kupienia w Polsce ze względu na galopującą

inflację. Rubel białoruski to ok 1.65 zł. Chyba najlepiej proszę dać dzieciom dolary. 

Oczywiście złotówki czy euro też mogą być. Będą mogli sobie wymienić na miejscu 

w kantorach lub bankach . Proszę pamiętać, że dzieci mają za wszystko zapłacone.   

Więc proszę im dać tylko kieszonkowe. Ile? To sprawa bardzo indywidualna.              

W wielu sklepach można płacić kartą. Jest dobry przelicznik. Odsyłam do Internetu! 

Wszystko tam jest.

5.

Na wszelki wypadek spodnie zakrywające kolana i koszulki zakrywające ramiona, aby

chłopcy mogli bez przeszkód wchodzić do cerkwi, bo być może będziemy takie 

świątynie zwiedzać.

6.

Kurtkę przeciwdeszczową.

7.

Wygodne buty do zwiedzania.

8.

Czapkę chroniącą głowę przed słońcem.

9.

Gorące kubki – gdyby dziecko było głodne, zawsze będzie mogło poprosić  o wrzątek 

i jednorazowy kubek podczas postoju.

10.

Coś pod głowę do autobusu i coś do przykrycia – np. jakiś niewielki koc,  śpiwór itp.

11.

Ręcznik – w ośrodku „Kupalinka” nie będzie ręczników.

12.

Klapki pod prysznic.

13.

Mocne worki foliowe do autobusu do szybkiego wykorzystania w razie nudności.

Informacje dodatkowe:



1.

Proszę pamiętać, aby przed podróżą dzieci zażyły środki przeciw chorobie 

lokomocyjnej.

2.

 Prezenty nie będą dzieciom potrzebne – nie śpimy u rodzin. Oczywiście czasami 

warto mieć przy sobie np. jakiś wisiorek na klucze, czy jakiś znaczek do wpięcia         

w klapę, czy jakieś widokówki z Rzeszowa itp. drobiazgi związane z naszym miastem 

czy Polską w ogóle. Przewidziane jest wszak spotkanie z chórem białoruskim 

(zapewne będą w nim i Polacy) i takim drobiazgiem  można  po prostu komuś sprawić

przyjemność.

3.

Kto chce, może wziąć jakiś ulubiony film na DVD do puszczenia w autobusie.

Jeżeli ktoś ma filmy krajoznawcze o Grodnie, Brześciu czy Kresach w ogóle, też 
chętnie obejrzymy.

4. W „Kupalince” oczywiście jest pościel, więc śpiwory niepotrzebne (chyba że ktoś 
chce do autobusu)

5.

Kto ma, niech koniecznie zapakuje do bagażu koszulki z Kongresu Pueri Cantores 

Rzeszów 2017.

6.

Chórzyści podczas tzw. „czasu wolnego” będą pod opieką osób dorosłych.

7.

Podaję adres miejsca, gdzie będziemy nocowali:

База  отдыха "Купалинка "Администратор тел. Моб.+375 29 787 12 10

230009, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Санаторная 20

8.

Proszę o kontakt z osobą, która ma w miarę dobry aparat fotograficzny i nie bałaby się

go dać na czas wyjazdu pod opiekę naszemu grafikowi, Panu Mieczysławowi 

Korylowi, który przygotuje fotoreportaż z podróży.

                                                                                                                      Pozdrawiam

                                                                                                                   Stanisław Żyracki


