Gdańsk, marzec 2015 r.

Szanowni Państwo Absolwenci,
Szanowni Sympatycy Piątki,
W imieniu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku zwracamy się
do Państwa z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy odnowy i remontu szkolnego fortepianu. Jest to wyjątkowy
instrument marki GROTRIAN-STEINWEG (numer fabryczny 28301) z 1912 roku, który służy uczniom od początku
istnienia szkoły, to jest od roku 1945.
Podczas wielu odbywających się uroczystości szkolnych instrument jest używany do prezentacji utworów
muzycznych oraz akompaniamentu dla innych artystów. W czasie corocznej imprezy szkolnej „Talenty Piątki” swoje
liczne talenty prezentują uczniowie naszego liceum. Fortepian w zasadzie jest bezustannie wykorzystywany
(https://www.youtube.com/watch?v=Bv9vhnv92hE ).
W przeszłości na tym instrumencie swoje umiejętności doskonalili pianistka światowej sławy Ewa Pobłocka,
Marek Tomaszewski ze słynnego duetu Marek i Wacek, śpiewała przy nim absolwentka szkoły Irena Jarocka, "polski
Elvis Presley" Bogusław Wyrobek.
Niestety instrument z powodu braku środków finansowych nie był konserwowany przez wiele dekad
i obecnie wymaga gruntownego remontu. Widzą to uczniowie, którzy dzięki nauce muzyki poza liceum posiadają
umiejętność oceny instrumentu i chcieliby swoje możliwości artystyczne prezentować w jak najlepszy sposób.
Na podstawie przygotowanej oferty przez profesjonalną firmę zajmującą się rekonstrukcją, odnawianiem
i konserwacją fortepianów Nord-Piano, szacujemy koszt naprawy na kwotę około 29000 PLN.
Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy jak największą kwotą na konto Rady Rodziców przy V Liceum
Ogólnokształcącym w Gdańsku nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6716 8729 z dopiskiem „Fortepian”.
Nadarza się szczególna okazja, gdyż V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
obchodzić będzie 70 - lecie swojego istnienia. Będziemy chcieli naszych serdecznych darczyńców uhonorować
pamiątkową tablicą, którą zawiesimy na stałe w sąsiedztwie instrumentu w głównej auli szkoły, podczas oficjalnych
obchodów rocznicowych 12 czerwca 2015 roku.
Zachęcamy do wysłuchania załączonej audycji o tym fortepianie przygotowanej przez Panią Annę Rębas z
Radia Gdańsk pod tytułem „Fortepian wspomnień” http://www.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/dokumenty-ireportaze/item/19113-fortepian-wspomnien.html
Liczymy, że przy Państwa współudziale uda się przywrócić świetność tego instrumentu, dając kolejnym
pokoleniom gdańskich uczniów możliwość prezentacji swoich umiejętności muzycznych.
Z poważaniem
Jacek Stankiewicz
Przewodniczący Rady Rodziców

Elżbieta Piszczek
Dyrektor szkoły

V Li c eum O gó lno k sz t ał c ąc e,
80- 3 2 2 G d ań s k - O liw a, ul . P ol an ki 1 3 0
t el . ( 5 8) 5 52 1 1 9 1 , f a x ( 5 8) 5 52 3 1 1 4
e- m ai l: d yr e kc ja @v lo .gd a.p l , htt p:/ /w w w .v lo.gd a. pl /

