
Gospel Sound dziękuje: 
 
Bardzo gorąco pragnę podziękować: 
 Bogu za te pięć lat opieki, błogosławieństwa i prowadzenia 
 Gabrieli Gąsior oraz Brianowi Fentressowi za wsparcie podczas przygotowań koncertu oraz przyjęcie zaproszenia na 

dzisiejszy koncert 
 Tomaszowi Kawce, właścicielowi firmy Kreatywny Fotoreportaż, za przygotowanie wystawy pt. „Gospel Sound – to 

już 5 lat!” oraz fotoreportaż, który pojawi się niebawem na naszej stronie i Facebooku 
 Chórzystkom, Chórzystom oraz Instrumentalistom – za zaangażowanie, pracę, atmosferę podczas prób 

i występów, codzienną cierpliwość, życzliwość oraz za ciasta, ciastka i ciasteczka, które znalazły się na stołach 
bankietowych 

 Pani Urszuli Nocoń, Dyrektorce Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie za serce i wsparcie 
 Patronom medialnym, dzięki którym informacja o naszym święcie docierała tam, gdzie sami nie moglibyśmy dotrzeć; 

w szczególności portalowi infokatowice.pl oraz TVP Katowice  
 Księdzu Janowi Morcinkowi, proboszczowi parafii pw. Św. Szczepana, za miejsce prób 
 Księdzu Arkadiuszowi, za to, że jest 
 Właścicielce firmy Big Baba Cupcakes z Bytomia za ofiarowanie pysznych babeczek 
 Właścicielom Bistro Bogucice za pyszny obiad 
 Paulinie Rygol, właścicielce Gabinetu Kosmetologicznego SPasją, za makijaże i bony upominkowe 
 Właścicielom firmy Inter Sp. z o.o. za wsparcie naszej działalności – do Krakowa tylko busem Inter! 
 Jagodzie Mitko-Rudź, właścicielce Studia Kreacji Wizualnej Artberry, za przygotowane projekty graficzne, szczególnie 

plakat urodzinowy 
 Właścicielom firmy Omnis za wsparcie Stowarzyszenia 
 Właścicielom firmy PMS Labs Sp. z o.o. za wspieranie naszej działalności 
 Właścicielom firmy Procreative za wspieranie naszej działalności 
 Właścicielce Studia Florystycznego Pasja z Katowic za podarowanie pięknych kwiatów na organizowane przez nas 

wydarzenia 
 Właścicielowi Kwiaciarni Wiszące Ogrody z Zabrza za podarowanie pięknych kwiatów na organizowane przez nas 

wydarzenia 
 Natalii Tlałce, właścicielce firmy T-studio za projekt kartki świątecznej, z sercem zrobiony 
 Naszym Żonom, Mężom, Dzieciom, Rodzinom, Bliskim za to, że są i wspierają nas w rozwijaniu naszych pasji 

 
 
Rozwijamy się dzięki wsparciu i życzliwości dobrych ludzi. Pragniemy doskonalić nasze talenty na chwałę Bożą oraz 
budować zestaw niezbędnego sprzętu nagłośnieniowo-logistycznego, co wymaga nakładów finansowych. Jeśli nasza 
działalność podoba się Państwu -  proszę o wsparcie. Z radością i wdzięcznością przyjmiemy każdą złotówkę wpłaconą na 
konto naszego Stowarzyszenia Gospel bez Granic (w tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele kulturalno-
edukacyjne stowarzyszenia”). 

 
Stowarzyszenie Gospel bez Granic: 
ul. Wajdy 23/21, 40-175 Katowice 
NIP 9542753255 
REGON 360815246 
KRS 0000543742 
Numer konta bankowego: BGŻ S.A. 75 2030 0045 1110 0000 0403 4440 
 

Kontakt z chórem: 
Jolanta Mitko – dyrygent, tel. 696 911 883 

Paweł Grajewski – koordynator ds. wydarzeń, tel. 518 530 390  
info@gospelsound.pl 

 
 
JUŻ WKRÓTCE: 
16.02. – Przesłuchania dla mężczyzn!! Jesteś zainteresowany? Wyślij sms o treści TAK na numer 696 911 883! 
23.02. – Wieczór uwielbienia – Sanktuarium MB Boguckiej 
8-10.04. – Festiwal Gospel bez Granic - warsztaty muzyki gospel z Gabi Gąsior i Waynem Ellingtonem w Katowicach oraz 
koncerty festiwalowe 
Październik 2016 – II Rodzinne Warsztaty Gospel 
 
Szczegóły wydarzeń pojawiają się na naszej stronie i profilu na fb: gospelsound.pl oraz facebook.com/ChorGospelSound 


