
Zapraszamy na nasz kolejny koncert!         
Po raz kolejny uczniowie naszego Ogniska będą mieli okazję zmierzyć się z tremą, 
ale przede wszystkim zaprezentować nam swoje umiejętności. 

Czas płynie tak szybko… Jeszcze wszyscy wspominamy nasz ostatni, letni koncert, a tu już trzeba się 
zabierać za organizowanie kolejnego, zimowego. Nasz siódmy z kolei koncert (i jednocześnie drugi, 
organizowany pod patronatem Ogniska) odbędzie się w niedzielę, 12 lutego 2017 roku, w miejscu 
znanym z poprzedniego koncertu, czyli Drama Theatre, w Thomas Deacon Academy. Rozpoczniemy o 
godzinie 12.00 a koncert potrwa około dwóch godzin. Jak zwykle usłyszymy uczniów grających na 
gitarze, fortepianie, harfie czy ksylofonie. Dzieci z zespołu „Pozytywka” zagrają na dzwonkach 
chromatycznych. Po raz pierwszy wystąpią również uczniowie pani Martyny Bilskiej, która od 
września rozpoczęła współpracę z naszym Ogniskiem udzielając lekcji śpiewu. 
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Sala już zarezerwowana, kaucja wpłacona, pozostaje nam rozpocząć pracę nad przygotowaniem 
naszych uczniów do koncertu wybierając i ćwicząc z nimi odpowiednie utwory.  

Osoby zainteresowane wypożyczeniem pięknej 
kreacji na koncert dla swojego dziecka, 
zapraszamy do „Naszej Wypożyczalni” (Facebook : 
@naszawypozyczalnia). Bardzo nam zależy, aby 
tego dnia wszyscy nasi uczniowie wyglądali 
wyjątkowo uroczyście i pięknie. W sprawie 
wypożyczenia stroju prosimy kontaktować się z 
panią Asią Bernat (tel. 07595 923805). 

         Sprawy organizacyjne
         Nasz kolejny koncert, podobnie 

jak poprzedni, będzie się składał z 
dwóch części. 

Po serdecznym powitaniu przedstawimy 
informacje na temat tego, co aktualnie 
dzieje się w Ognisku. Zaprosimy też 
w s z y s t k i e d z i e c i d o w s p ó l n e g o , 
pamiątkowego zdjęcia. W części pierwszej 
zagrają dzieci najmłodsze, które dopiero 
niedawno rozpoczęły naukę. Po krótkiej 
przerwie rozpocznie się część druga 
koncertu, w której zagrają dzieci starsze. 
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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!



Tak, jak poprzednio każdy z naszych nauczycieli 
wybierze jednego spośród swoich uczniów, który 
w ciągu ostatniego półrocza wykazał się 
największym zaangażowaniem i pracowitością. 
Uczniom tym zostaną przyznane specjalne 
nagrody. 

Mamy też wielką prośbę do wszystkich Państwa! 
Ponieważ będzie to koncert w trakcie roku 
szkolnego, bardzo prosimy rodziców o nie 
kupowanie kwiatów czy bombonierek dla 
nauczycieli. Chcąc maksymalnie skrócić czas 
koncertu będziemy starali się łączyć jak 
najwięcej dzieci w duety lub zespoły. Wręczanie 
kwiatów i prezentów (choć niewątpliwie jest dla 
nas bardzo miłe i w pełni to doceniamy) 
przedłuża czas trwania koncertu. Ten przywilej 
zostawmy więc na koniec roku szkolnego, 
natomiast teraz mamy do Państwa inną wielką 
prośbę: jeżeli ktoś planował, aby wydać jakąś 
kwotę na zakup kwiatów czy prezentu, 
prosilibyśmy o przekazanie tych pieniędzy 
bezpośrednio nam, a to dlatego, że 

 zbieramy fundusze na 
zakup drukarki laserowej 
dla naszego Ogniska 

Drukarka bardzo pomoże nam w przygotowaniu 
materiałów reklamowych, nut, dyplomów dla 
dzieci, wizytówek itp., które są bardzo 
potrzebne w naszej pracy. Będą z niej korzystać 
wszyscy pracownicy Ogniska. Tak więc jeśli ktoś 
z rodziców zechciałby nas wspomóc, będziemy 
bardzo wdzięczni. Drobny datek zamiast 
kwiatów czy bombonierki. Najlepiej w formie 
przelewu na konto Ogniska z dopiskiem „na 
drukarkę”. 

Bardzo dziękujemy! 

 

Organizujemy Pierwszy 
Polski Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej! 

Proszę Państwa, staramy się robić wszystko, aby 
wciąż coś ciekawego działo się w naszej 
społeczności i aby nasze Ognisko tętniło życiem. 
Dlatego postanowiliśmy zorganizować festiwal 
piosenki dla dzieci i młodzieży o zasięgu 
ogólnokrajowym. Warunkiem wzięcia udziału w 
festiwalu jest przesłanie na adres organizatorów 
nagrań dwóch piosenek zaśpiewanych przez 
Wa s z e d z i e c i w r a z z f o r m u l a r z e m 
zgłoszeniowym. Przynajmniej jedna z tych 
piosenek musi być zaśpiewana w języku 
polskim. Ze wszystkich zgłoszeń jakie do nas 
napłyną wybierzemy 70 uczestników, którzy 
zo s taną z ap roszen i na p rze s łuchan ia 
konkursowe. Odbędą się one 22 kwietnia 2017 
roku w Drama Theatre, w Thomas Deacon 
Academy. Laureaci konkursu wystąpią dzień 
później na uroczystej gali w The Cresset. 

Więcej szczegółów na stronie festiwalu:  

www.aplauzfestiwal.co.uk 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do 
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Do wygrania 
atrakcyjne nagrody!
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