
Szanowni Rodzice! Drodzy Chórzyści!

Z trudem, ale udało się skompletować taki skład Chóru na Białoruś, że będzie można 
wystąpić ze śpiewem w kościele i w Domu Kultury. Wiele osób, na których obecność 
liczyliśmy, odmówiło wyjazdu. Żadna  z tych osób nie zrezygnowała z podróży z przyczyn 
finansowych. Natomiast wielu Chórzystów zaproszonych na wyjazd jako jedyny powód 
odmowy wyjazdu podali… niechęć do wyjazdu, dlatego zrobiło się mnie, jak i zapewne Panu 
Dyrygentowi, bardzo przykro, ponieważ wyjazdy są planowane z myślą o Chórze                   
i Chórzystach. Taki wyjazd, choć na pewno dający wiele satysfakcji, oznacza dla mnie          
i dla Pana Dyrygenta bardzo dużo pracy i wielką odpowiedzialność. 

Przypominam, że przybliżony termin wyjazdu podany był już w październiku 2017 r.        
i wówczas nikt nie zgłaszał uwag.

. 
A teraz przedstawiam poniżej informacje na temat wpłat na wyjazd na Białoruś. Bliższe 

informacje na temat tego, o której dokładnie wyruszymy w drogę, co dziecko powinno 
wziąć ze sobą itd., podam prawdopodobnie za tydzień. 

1. Wyjazd na Białoruś w dn. 29.04, powrót - 3.05 2018 r.

2. Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd podana jest na stronie. Spoza listy, oprócz 
Pana Dyrygenta, pojedzie jeszcze jeden z księży z katedry, a na miejscu dołączy pilot  
i przewodnik białoruski. Pojedzie jeszcze najprawdopodobniej drugi kierowca

3. Wpłaty w wysokości 300 zł należy dokonać w poniedziałek (9.04) i, ostatecznie,     
w sobotę (14.04) do jednej z Pań z Zarządu Towarzystwa, która będzie zbierała 
pieniądze. 

4. Osoby, które nie mogą wpłacić pieniędzy w powyższych terminach proszone są           
o kontakt ze mną.

5. Niektóre osoby będą płaciły mniej niż 300 zł m.in. ze względu na załatwienie 
sponsora lub bardzo złą sytuację materialną. Przypominam, że połowa kwoty 
załatwiona od sponsora „przechodzi na konto Chórzysty”, tzn. jeśli ktoś załatwi 
sponsoring wartości np. 500 zł, to za wyjazd zapłaci tylko 50 zł. W związku
z powyższym zachęcam do pozyskiwania darczyńców.

6. Za kilka dni zostanie opublikowana na stronie karta kwalifikacyjna na wyjazd, która 
musi zostać wypełniona i dostarczona na próbę w sobotę (14.04).

7. Proszę pamiętać o paszportach i sprawdzić ich ważność, która musi mieć „zapas” 
chyba aż pół roku.

Przy okazji przypominam, że Chórzyści 12.04 mają do południa krótki występ             
z Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego (Baranówka IV). Proszę 
Rodziców, aby sami usprawiedliwili nieobecność chłopców na lekcjach, którzy 
wystąpią z okazji uroczystości obchodów DNI KATYŃSKICH  w rocznicę mordu 
katyńskiego dokonanego na Polakach przez radzieckie NKWD.

                                                                                        Stanisław Żyracki
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