
 

 
PODZIĘKOWANIE - REKOMENDACJA 

 

 
          Razem z Krakowską Agencją Reklamową „Oko” kierowaną przez panią Iwonę Haberny 
nasze przedsiębiorstwo Polenreisen und Informationszentrum der Stadt Krakau z siedzibą w 
Norymberdze zorganizowało tournee Chóru „Requiem Project Choir Japan" pod dyrekcją Susumu 
Uedy. 
 
 
Najważniejszym celem przyjazdu bardzo licznej, bo aż 137-osobowej, grupy śpiewaczej do Polski był 
cykl koncertów zatytułowany „Modlitwa o pokój” zorganizowany dla uczczenia setnej rocznicy 
nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską.  
Koncerty odbyły się: 
21.10.2019 w Świdnicy w Kościele Pokoju, 
23.10.2019 w Krakowie spontanicznie jeden koncert miał miejsce w Kościele Mariackim; wieczorem 
nasi goście śpiewali w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.  
 
24.10.2019 w Warszawie sławny chór uświetnił mszę świętą w Kościele Św. Krzyża, zaś  
25.10.2019 również w Warszawie Maestro pan Susumu Ueda prowadził koncert kończący konferencję 
naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
W przygotowaniach i realizacji części krakowskiej naszego przedsięwzięcia istotną rolę odegrała 
agencja pani Iwony Haberny. 
 
Do zadań powierzonych agencji należało miedzy innymi: zaprezentowanie nam rożnych ewentualnie 
możliwych miejsc prezentacji i pomoc w wyborze właściwego, nawiązanie kontaktu z filharmonią 
krakowską, muzykami, organistą i parafią, pomoc w kontaktach z urzędami, znalezienie agencji 
oferującej sprawny i bardzo smaczny catering po koncercie, pomoc w sprawach reklamy, tj. 
tłumaczenia, redagowania i formułowania tekstów reklamowych o naszym kliencie oraz ich korekta, 
znalezienie odpowiedniego grafika, sprawnej drukarni, oplakatowanie Krakowa, nagłośnienie naszego 
koncertu w prasie, radiu oraz w Internecie, zaproszenie na koncert władz miasta i innych znakomitych 
gości, nadzór nad sprawnym przebiegiem prób poprzedzających koncerty. Pani Iwona nie zapomniała 
także o kwiatach dla solistów i wielu innych drobnych, ale bardzo istotnych sprawach, które znacząco 
przyczyniły się do ogromnego sukcesu przedsięwzięcia, którym niewątpliwie był koncert przy pełnej 
widowni. Znakomity występ krakowianie nagrodzili owacją na stojąco. 
 
Nasi klienci i my jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego efektu naszej wspólnej dwuletniej pracy.  
 
Dziękując dziś ponownie Pani Iwonie Haberny za Jej pracę, polecam gorąco usługi Jej firmy. 
Nadmieniam, że kolejne zadania – odpowiedzialne i wymagające sprawnego współdziałania - bez 
wahania zrealizujemy we współpracy z Krakowską Agencją Reklamową „Oko”.  
„Modlitwa o pokój” prezentowana przez chór w największych metropoliach świata wpisuje Jej firmę na 
listę sprawnych organizatorów imprez nie tylko polskim, ale wręcz światowym zasięgu. 
 
 
Pani Iwonie i Jej agencji życzę także w przyszłości wielu sukcesów. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Maria Jajte - współwłaścicielka firmy „Polenreisen und Informatrionszentrum der Stadt Krakau“ z 
Norymbergi i koordynatorka projektu „Requiem Project Choir Japan” 


