
Do koncertu jeszcze tylko miesiąc!         
Dlatego prosimy wszystkich rodziców, aby szczególnie teraz zachęcali dzieci do 
intensywniejszych ćwiczeń i spędzania dłuższego czasu z instrumentem. 

Przed	dziećmi	kolejne	wyzwanie	i	szczególny	sprawdzian	umiejętności,	bo	już	za	miesiąc	w	Thomas	
Deacon	Academy	odbędzie	się	zimowy	koncert	Polskiego	Ogniska	Muzycznego	i	wszyscy	nasi	uczniowie	
będą	meli	możliwość	pochwalić	się	swoimi	umiejętnościami.	Zaprezentuje	się	w	sumie	czterdzieścioro	
pięcioro	dzieci	uczących	się	u	czworga	nauczycieli.	Mamy	nadzieję,	że	i	tym	razem	występ	przed	
rodzicami	będzie	dla	dzieci	wielkim,	ale	i	bardzo	pozytywnym	przeżyciem.	

Koncerty	takie,	jak	ten,	są	dzieciom	bardzo	potrzebne.	Pomagają	oswoić	się	z	tremą,	uczą	odwagi,	
opanowania,	koncentracji,	a	do	tego	są	świetnym	przygotowaniem	do	prawdziwych	państwowych	
egzaminów	ABRSM,	które	część	dzieci	zdecydowała	się	zdawać	w	czerwcu	bieżącego	roku.	
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Egzaminy ABRSM   
Przypominamy,	że	Sara	Kuszyk,	uczennica	pani	Anny	
Linczowskiej,	ma	już	wiele	takich	zdanych	egzaminów	za	sobą,	
w	tym	dwa	tu,	w	Wielkiej	Brytanii,	na	poziomie	drugim	i	
trzecim.	Poprosiliśmy	Sarę	o	krótką	rozmowę,	aby	podzieliła	
się	swoimi	doświadczeniami	związanymi	z	egzaminami	z	
innymi	uczniami	naszego	Ogniska.	

Sara,	opowiedz	proszę,	jak	długo	uczysz	się	grać	na	pianinie	i	w	jaki	sposób	zaczęła	się	Twoja	przygoda	z	
nauka	gry	na	tym	instrumencie?	

Gram	od	4	lat.	Przez	trzy	lata	uczyłam	się	w	Polsce	w	szkole	muzycznej	I	stopnia,	a	grą	zainteresowała	
mnie	moja	koleżanka.	

Porównaj	proszę	egzaminy	które	zdawałaś	w	Polsce	z	egzaminami	ABRSM.	Które	są	łatwiejsze,	a	które	
trudniejsze	i	dlaczego?	

Do	egzaminu	w	Polsce	trzeba	nauczyć	się	więcej	praktyki,	podczas	gdy	egzaminy	w	Anglii	wymagają	
więcej	teorii	[…]	W	Polsce	można	mieć		własne	interpretacje	różnych	utworów,	podczas	gdy	tutaj	trzeba	
zagrać	tak	jak	oni	chcą,	nie	można	mieć	własnej	interpretacji	utworu.	

Co	dla	Ciebie	było	najtrudniejsze	w	egzaminie,	który	teraz	zdawałaś,	a	z	czym	poradziłaś	sobie	bez	
problemu?	

Najtrudniejsze	były	dla	mnie	arppeggia,	a	najlepiej	poradziłam	sobie	z	testem	słuchowym.	

Jaka	atmosfera	panuje	na	egzaminie?	Mogłabyś	opisać	krótko	jego	przebieg?	

Atmosfera	 jest	 bardzo	 przyjazna	 i	miła.	 Po	 rozgrzewce	w	 osobnym	pokoju,	 instruktor,	 który	
jest	 w	 poczekalni	 prowadzi	 ucznia	 do	 pokoju	 egzaminacyjnego	 i	 tam	 przedstawia	 Ciebie	 i	
Twoje	 utwory	 egzaminatorom,	 po	 czym	 można	 spróbować	 instrumentu,	 zagrać	 np.	 gamę.	
Następnie	 zaczyna	 się	 właściwy	 egzamin,	 egzaminator	 pyta	 co	 chce	 się	 zagrać	 najpierw.	 Ja	

zagrałam	 w	 kolejności:	 gamy,	 3	 utwory,	 sight	
reading,	a	na	końcu	odbył	się	test	słuchowy.	

Czy	wyniki	z	egzaminu	były	dla	Ciebie	zaskoczeniem,	
czy	też	spodziewałaś	się	takiego	wyniku?	

Nie,	 nie	 były	 zaskoczeniem,	 mniej	 więcej	 takiego	
właśnie	wyniku	się	spodziewałam.	

Ile	czasu	poświęcasz	na	ćwiczenie	i	czy	trudno	jest	to	
pogodzić	 z	 codziennymi	 obowiązkami	 w	 domu	 i	 w	
szkole?	

Staram	 się	 poświecić	 co	 najmniej	 godzinę	 lecz	
czasami	trudno	jest	pogodzić	pianino	z	egzaminami,	
pracami	 domowymi	 i	 obowiązkami,	 wiec	 czasami	
brakuje	mi	czasu	żeby	grać,	po	prostu	odpuszczam.	
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Jakiego	typu	utwory	lubisz	grać	najbardziej	i	dlaczego?	

Najbardziej	lubię	grać	powolne	utwory,	ponieważ	są	uspakajające	i	swobodne.	

Co	mogłabyś	powiedzieć	swoim	koleżankom	i	kolegom,	którzy	będą	zdawać	egzaminy	ABRSM	w	
sesji	letniej?	

Aby	wytrwale	ćwiczyli,	starali	się	nie	przejmować	pomyłkami	i	dali	z	siebie	wszystko.	

Sara,	bardzo	dziękuję	za	rozmowę		
i	 życzę	Ci	wielu	dalszych	 sukcesów	w	
nauce	 oraz	 powodzenia	 na	 kolejnym	
egzaminie.	

Z		Sarą	Kuszyk	rozmawiała		
Anna	Linczowska	
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POLSKIE OGNISKO MUZYCZNE MA NOWE KONTO BANKOWE 
Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że Polskie Ognisko Muzyczne posiada już własne konto bankowe w 
banku NatWest. Jego numer, to: 

account:  29262607      sort code:  54-21-38 

Konto to będzie nam służyć do wszelkich rozliczeń z instytucjami i firmami (np. opłaty 
za wynajęcie sali na koncert, opłaty za przygotowanie materiałów reklamowych czy 
druk plakatów i ulotek, zakup potrzebnych instrumentów, pomocy dydaktycznych czy 
materiałów takich, jak papier czy tusz potrzebne do wydrukowania dyplomów dla dzieci. Na to konto wpływają 
również datki od naszych sponsorów. 

Jak zwykle bardzo prosimy Rodziców o pomoc w sfinansowaniu koncertu i uiszczenie składki w wysokości  10 
funtów od rodziny. Te pieniądze pomogą nam w opłaceniu wynajmu sali. Kwotę tę można wpłacić na konto 
Ogniska z dopiskiem „na koncert” lub przekazać pieniądze nauczycielowi. Bardzo dziękujemy za Waszą pomoc, 
zaangażowanie i wsparcie!


