
1

Od: Damian Woźniak
Wysłano: 6 maja 2014 20:03
Do: Katarzyna Olszewska; office@tskz.pl; terentiew@terentiew-tulowiecki.pl; monika 

król-gajewska; marek.kraszewski@post.pl; m.biadun@um.warszawa.pl; 
golda@shalom.org.pl; Ewa Rosowska; roman321@op.pl; henciak@poczta.onet.pl; 
Jerzy Bojar (jbojar@teatrwielki.pl); AABojar Jerzy (jerzy@bojar.com); m.bi18@op.pl

DW: Anna Antczak; Marcin Duda; Aneta Wlazło; Katarzyna Mijakowska; Joanna 
Krawczyk-Nasiłowska; Paweł Strug; jaroslaw.gala@projekt.waw.pl; Agata Doroba; 
Thun-Janowski Tomasz; Joanna Krawczyk-Nasiłowska

Temat: :: korekta harmonogramu oraz miejsc spotkań ws. Teatru Żydowskiego :: 

Szanowni Państwo 

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z pełnomocnikiem Teatru Żydowskiego, p. Markiem Kraszewskim oraz wczorajszych 
ustaleń z  
p. Katarzyną Olszewską uprzejmie informuje o zmianach w harmonogramie zaplanowanych wcześniej spotkań.  
Dla uniknięcia ew. pomyłek w kalendarzach wielu osób pracujących nad projektem i jego różnymi aspektami potwierdzam 
ostatecznie ustalone terminy / miejsca oraz tematykę najbliższych 2 spotkań:  
 

1) ze względu na premierę w tym samym dniu w Teatrze Żydowskim odwołujemy spotkanie zaplanowane na dzień 
jutrzejszy (07.05) na godz. 16.00 w Teatrze Wielkim z Dyr. Jerzym Bojarem oraz Dyr. Mieczysławem Biczykiem ws. 
finalizacji prac zw. z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną nowych pomieszczeń TŻ oraz wstępnym określeniem ilości 
m2 powierzchni dla TŻ w nowym budynku.  
 

2) ww. spotkanie zostało przeniesione na dzień 12 maja, najbliższy poniedziałek na godz. 14.00 w siedzibie Teatru 
Żydowskiego, w ww. spotkaniu będą brali udział również architekci z pracowni PROJEKT, tematyka bez zmian.  
 

3) bez zmian pozostaje spotkanie. zaplanowane dn. 8.05.2014 r na godz. 10.00 w siedzibie Teatru Żydowskiego w zakresie 
uzgodnienia treści pozostałych załączników, które Strony na mocy Porozumienia zobowiązały się wypracować do końca 
okresu obowiązywania ww. Porozumienie tj. do dn. 27 maja 2014 r.  

 
mam nadzieję, że ww. informacja pozwoli uniknąć ew. nieporozumień związanych z ww. zmianami.  
w zakresie wszelkich kwestii pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr kom. 607 041 833  
 
Z poważaniem  
Damian Wozniak  
Ghelamco Poland 
 
 
From: Katarzyna Olszewska [mailto:k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl]  
Sent: Monday, May 05, 2014 11:41 AM 
To: office@tskz.pl; Damian Woźniak 
Cc: terentiew@terentiew-tulowiecki.pl; monika król-gajewska; marek.kraszewski@post.pl; m.biadun@um.warszawa.pl; 
golda@shalom.org.pl; Ewa Rosowska 
Subject: Spotkanie w Teatrze Żydowskim 
 
Dzień dobry, 
 
w odniesieniu do pisma TSKŻ z dnia 23.04.br w zakresie dalszych uzgodnień dot. "Porozumienia" uprzejmie proszę o 
potwierdzenie przez Państwa spotkania w dniu 8.05.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Teatru. 
 
Z poważaniem  
Katarzyna Olszewska 


