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DO ZESPOŁÓW
Drodzy Przyjaciele,
Niedawno, bo zaledwie miesiąc temu żegnaliśmy się w Rzeszowie, a tu już nadchodzi
„babie lato”. Gdy wybrana przez Was 14-osobowa Rada powierzyła mi przewodniczenie,
obiecałem, że tym razem działalność rozkręcimy, a sam projekt nie wyląduje w niczyjej
szufladzie ani w koszu. Tak też się stało. Jedną z dobrych i wypróbowanych form kontaktu
są listy. Postanowiłem regularnie pisywać je do Was, jako jedną z form naszego, mam
nadzieję wzajemnego kontaktu. Dzisiaj pierwszy z „Listów” a w nim następujące, bieżące
sprawy :
Sekretarz
Jeszcze w Rzeszowie nasza koleżanka ze Szwajcarskiego zespołu „Piast”
Ewa Skoczylas, mozolnie przepisywała na komputerze naszą listę adresową. Potem już w
domu ją poprawiała i rozsyłała. Zabrała się tez żwawo za korespondencję i
przygotowanie witryny internetowej. Poprosiłem ją, zatem o prowadzenie naszego
sekretariatu. Ponieważ nie mamy innej drogi organizacyjnej, proszę Was o
zaakceptowanie Ewy w tej roli.
Informacja o Radzie
Zwróciłem się do MSZ-u z prośbą o dystrybucję za
pośrednictwem placówek konsularnych RP informacji o utworzeniu Rady. Zależy nam na
tym, aby do Rady przystąpiło jak najwięcej zespołów. Was prosimy o rozpropagowanie
naszej inicjatywy wśród innych znanych Wam zespołów. Załączamy list informacyjny,
który możecie wykorzystać
Nasza domena Pracujemy nad naszymi stronami internetowymi. Jeszcze nie wszystko
jest gotowe, ale projekt w wykonaniu Jurka Skoczylasa, można już obejrzeć pod adresem
www.srpzf.ch.vu Jest to strona darmowa, gdyż jeszcze nie mamy środków finansowych
(miejsca na swoim serwerze użyczył Radzie Zespół „PIAST”). Pewną niedogodnością
jest tu pojawianie się okienka z reklamą, choć nie jest ona zbyt "natrętna". Jeśli
znajdziemy sponsora na około 100 $ rocznie, zarejestrujemy płatną domenę bez reklamy.
Bardzo prosimy o wszelkie konstruktywne uwagi dotyczące naszej strony. Wypowiadając
się na poniższe tematy możecie wypróbować działanie naszego „Forum”.
O Festiwalu Prosimy Was o nadsyłanie mailem Waszych rzeczowych opinii i głosów w
dyskusji o ostatnim Festiwalu, lub w ogóle na temat Festiwali Rzeszowskich. Nadszedł
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właściwy czas, aby to zrobić, bo z jednej strony wiele spraw mamy świeżo w pamięci, z
drugiej strony zdążyliśmy ochłonąć z największych emocji.
Studium choreograficzne Równie cenne byłyby Wasze opinie na temat Studium
Choreograficznego, oraz jego odwołania w tym roku.
Nasze logo Ogłaszamy konkurs na logo (godło) naszej Rady. Jedyną nagrodą w
konkursie może być satysfakcja. Na razie prosimy o pomysły
Płyty DVD Okazało się, że sprzedawane w Rzeszowie płyty DVD były oszustwem.
Kilku naszych kolegów zgłosiło poważne problemy z odtwarzaniem zakupionych płyt.
Napiszcie, co z Waszymi płytami DVD. Będziemy interweniować.
Finanse Nasz majątek wynosi 26,5 zł. To pieniądze zebrane za wodę mineralną.
Wszyscy pamiętamy, jaki był upał. Rachunek za tę drogocenną wodę wyniósł 89 zł. Na tę
sumę znalazłem sponsora, a zebrana kwota pozostała w „kasie”.
Tyle wiadomości na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie
Tadeusz Adam Pilat
Przewodniczący
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