
Andrzej Tadeusz Kijowski                 Warszawa, 15 sierpnia 2007 

 

Ostatni gest 

 

Szanowni Paostwo !  

Rok temu w Ogrodach Frascati przy wielotysięcznej widowni odbyło się koncert "Małej Mszy 

Radosnej" Jerzego Derfla. W efekcie tego wydarzenia powstała płyta. Ta płyta jest moim  

dziełem i wspólną z Panem Derflem intelektualną z własnością. Jest to zarazem dokument 

rejestrujący szczytowy moment rozwoju imprezy. Broniąc wartości kultury postanowiłem - w 

uzgodnieniu  z Jerzym Derflem, wykonad ostatni gest - zwracając producentowi koszta. Płytę 

otrzymujecie Paostwo  w dniu dzisiejszym w prezencie. 

 Gdyby jednak spodobała się ona komuś, byłobym bardzo wdzięczny za przekazanie jej 

uznaniowej równowartości na konto Domu Artysty Weterana w Skolimowie. 

Fundacja Przyjaciół Skolimowa, al. Ujazdowskie 45, 00 536 Warszawa 

Bank PKP BP 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978 

Tytułem: Podziękowania za Płytę "Mała Msza Radosna" Ogrody Frascati 15.VIII.2006. 

 

Niestety w tym roku nie będę miał szansy urządzid wraz z ZASP-em podobnej do 

zeszłorocznej imprezy z cyklu "Artyści Artystom". 

 

 



Przelew wysłany elektronicznie
do Banku BPH

Numer przelewu: 6085509520154712002

Bank BPH SA Data sporządzenia potwierdzenia: 27-09-2007

Potwierdzenie przelewu 

 

Przelew zrealizowany 
przez Bank:

13-08-2007

Nazwa odbiorcy: DOM KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE 

Nr rachunku odbiorcy: 79124010661111001003435303

Kwota: 2 400.00

Nr rachunku 
zleceniodawcy:

43-10600076-0000304002375132

Nazwa zleceniodawcy: ANDRZEJ TADEUSZ KIJOWSKI

Tytułem: Zwrot kosztów produkcji 500 egz.płyty CD 'Mała Msza Radosna' - 
Ogrody Frascati 15.VIII.2006

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na 
podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi 

zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.
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Ja[<a wspólcrgenizatcr  wykcn*nia , ,Mate j  Mszy Radosnej"  przez or l< iest rg
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