
 
 

GARŚĆ PRZYDATNYCH INFORMACJI DLA WAS 
 

DOJAZD 
- na ATH autobusy nr 12, 21, 24 (Mikuszowice Błonia); trochę dalej: 10, 57 (Bystrzańska Willowa);  
- do kościoła z ATH: 21 (Szarotki Cieszyńska); 
- przystanek najbliżej kościoła (Cieszyńska Hulanka); 
- rozkład jazdy https://rozklady.bielsko.pl/. 

 
PORUSZANIE SIĘ I PORZĄDEK 

- na parterze na wprost wejścia jest szatnia, w której możecie zostawić swoje rzeczy; 
- bardzo Was prosimy o korzystanie tylko z 1 piętra uczelni, chyba że w toalecie jest megakolejka lub podążacie w stronę  

bufetu, automatów lub szatni; 
- na terenie uczelni obowiązuje segregacja odpadów, dlatego zwracajcie uwagę na kolorowe kosze na śmieci; 
- na terenie uczelni obowiązuje całkowity zakaz palenia. Popielniczki są na zewnątrz przed wejściem po prawej stronie. 

 
PARKOWANIE 

- wjeżdżamy od ul. Willowej, a wyjeżdżamy od ul. Szerokiej; 
- na wyjazd przygotujcie sobie 3 zł wyliczone, bo inaczej nocka na uczelni :P 

 

 
 

https://rozklady.bielsko.pl/


 
 

TOALETY 
- znajdują się na każdym poziomie po prawej i lewej stronie, ale prosimy, abyście korzystali głównie z tych na 1 piętrze; 
- jeśli coś się wydarzy (braknie papieru, zatkacie sedes lub "coś się uszkodzi"), dajcie znać osobom z czerwonymi  

tasiemkami na szyi. 
 
JEDZONKO 

- w przerwach, do Waszej dyspozycji jest bufet (3 piętro na końcu po lewej), a w nim napoje i przekąski; 
- możecie korzystać także z automatów na 1 i 4 piętrze; 
- niedaleko uczelni znajdują się dwa miejsca, w których możecie zjeść coś grubszego - wyjście od ul. Szerokiej; 
- osoby, które chcą na uczelni zjeść obiad, mogą go sobie rano zamówić  i opłacić u dostawcy, tel. 502 656 666; 

dostarczony będzie między 13:00 a 15:00. 
 
KONCERT 

- Panie: biała koszula i czarna spódnica/spodnie, lub biała sukienka; 
- Panowie: biała koszula, czarne spodnie. 

 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

- Facebook X Międzynarodowe Warsztaty Gospel 
- Instagram gospelbielsko 

 
NIEPEŁNOLETNIE OSOBY 

- Aby wziąć udział w warsztatach konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna z odręcznym podpisem. Dokument  
(skan lub zdjęcie) proszę przesłać na adres roksana.adamek@drachma.org.pl 

 
SPECJALNIE DLA WAS 

- Wydawnictwo Rafael z mądrymi książkami i ciekawymi filmami; 
- Dayenu z chrześcijańskimi gadżetami w nowatorskiej odsłonie; 
- konkurs w trakcie trwania warsztatów - bądźcie czujni, obserwujcie nasze media społecznościowe; 
- rabat -20% na wybraną smakowitość z menu w Spirala Cafe ul. Przechód 1, BB! Zabierzcie ze sobą identyfikatory! 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2932968383412523/
https://www.instagram.com/gospelbielsko


 
 
PROGRAM 
 
PIĄTEK 06.09 
14:00 – 16:00 
Rejestracja uczestników 
warsztatów  
16:00 – 16:10 
Przywitanie uczestników 
warsztatów, przedstawienie 
prowadzących 
16:10 – 16:30 
Rozgrzewka 
16:30 – 17:30 
Warsztaty cz. 1 
17:30 – 17:45 
Świadectwo 1  
17:45 – 18:00 
Warsztaty cz. 2  
18:00 – 18:30 
Przerwa na kanapki i przekąski  
18:30 – 20:00 
Warsztaty cz. 3  
 
SOBOTA 07.09 
07:00 – 8:30 
Msza święta, a po niej 
Nabożeństwo pierwszej soboty 
miesiąca*  
09:00 – 10:40 
Warsztaty cz. 1  
10:40 – 11:00 
Przerwa  

11:00 – 12.30 
Warsztaty cz. 2  
12:30 – 12.45 
Przerwa  
12:45 – 14.00 
Warsztaty cz. 3  
14:00 – 15:30 
Przerwa obiadowa  
15:30 – 17:00 
Warsztaty cz. 4 + Świadectwo 2  
17:00 – 17:15 
Przerwa  
17:15 – 18:15 
Warsztaty cz. 5  
18:15 – 18:30 
Przerwa  
18:30 – 19:15 
Warsztaty cz. 6 
19:15 – 20:00 
Warsztaty cz. 7 
 
NIEDZIELA 08.09 
08:30 – 09:00 
Warsztaty cz. 1  
09:00 – 10:30 
Warsztaty cz. 2 
10:30 – 10:45 
Przerwa / Break 
10:45 – 11:30 
Warsztaty cz. 3  

11:30 – 11:45 
Świadectwo 3  
11:45 – 12:40 
Warsztaty cz. 4  
12:40 – 15:00 
Przerwa obiadowa i dojazd do 
kościoła w Aleksandrowicach  
15:00 – 16:45 
Próba generalna  
16:45 – 18:00 
Przygotowanie i Msza święta 
18:00 – 18:45 
Czas na przebranie i 
przygotowanie do koncertu  
19:00 – 21:00 
Koncert finałowy (wstęp wolny!) 
 
UWAGA! 
 
*Msza święta w sobotę odbędzie 
się w kościele pw. NMP Królowej 
Świata w Cygańskim Lesie przy 
ul. Startowej 16, Nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca 
odbędzie się od razu po niej. 
Chętnych do służby liturgicznej i 
oprawy Mszy prosimy o 
zgłaszanie się przy rejestracji 
 
**Plan może ulec zmianie 

 
 


