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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do stron z listami:  

Infant School Letters Link 

Junior School Letters Link  

Aby skontaktować się z którymkolwiek z pracowników, proszę wysłać e-mail  

office@shirleyschools.co.uk  zaznaczony do wiadomości pracownika, a Twój e-
mail zostanie przeslany  

PRZYPOMNIENIE O LEKACH 

Jeśli wysyłasz swoje dziecko do szkoły z jakimikolwiek lekami na ból głowy, kaszel, 
przeziębienie, niestrawność itp, upewnij się, że są one podpisane przez biuro szkolne.    

https://www.shirleyinfantschool.org.uk/parents/letters/letters-spring-1-2022
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Letters%3A+Spring+1&pid=79
mailto:office@shirleyschools.co.uk


 

Dates for your Diary  
Shirley Infant School  

 

STYCZEN 

Friday 27th          INSET DAY - Szkoła zamknięta-
Monday 30th       INSET DAY - Szkoła zamknięta 

Tuesday 31st         Warsztaty dla rodziców na temat      
zachowania i  Relacje w szkole - wydarzenie wirtualne                                
12:30-1:30pm  

 

 

LUTY 

Thursday 2nd  Year 1 Uroczyste wydarzenie 2.45pm 
w klasie 
Friday 3rd   Year 2 Home Learning due  (Praca 
domowa oddac) 

Tuesday 7th   Year 1 Fire Visit - on site  
Thursday 9th   Year R Uroczyste wydarzenie 2.45pm 
w klasie 
Friday 10th   Szkoła jest zamknięta z powodu 
                                 Half Term 
13th—17th   HALF TERM   
 
Monday 20th  Szkoła zostaje ponownie otwarta 
dla SPRING 2 

Wednesday 22nd Year 2 Great Fire of London - na 
miejscu   
Thursday 23rd  Year R Mill Cottage - na miejscu   
Thursday 23rd  Year 1 Manor Farm - poza terenem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Junior School 

 

STYCZEN 

Monday 23rd   Young Voices - poza terenem  

Thursday 26th  Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Friday 27th   INSET DAY - Szkoła zamknięta 

Monday 30th  INSET DAY - Szkoła zamknięta 

 

 

LUTY 

Thursday 2nd             Podziel się moją nauką 8.45am & 3.20pm 
w klasie  
Thursday 2nd   Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Thursday 2nd   Year 4 Fishbourne Roman Palace - off site    
Friday 3rd    PTA Quiz 
Thursday 9th            Year 3 Sleep over and light party - on site  
Thursday 9th             Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Friday 10th    PTA Sprzedaż ciast   
Friday 10th    Szkoła jest zamknięta z powodu 

                                 Half Term  

 
 
13th—17th  HALF TERM   
 
Monday 20th   Otwarcie Szkoly dla SPRING 2 

 
Thursday 23rd   Year 5 Pływanie  Siberian Husky  
 

 

 

 

  

W związku z zapowiedzią koronacji Jego Królewskiej Mości w sobotę 6 maja 2023 r. 

ogłoszono dodatkowy dzień wolny od pracy w poniedziałek 8 maja. Placówki, które 

normalnie są zamknięte w dniu święta bankowego, powinny być zamknięte w tym 

dniu. Obejmuje to szkoły i uczelnie.  

Share my leaning-Juniorzy 

Od Spring  2 będziemy zmieniać dni w następujący 

sposób: 

wtorek 21 marca 

Czwartek 18 maja   

Wtorek 11 lipca    



 

 

 Terminy wieczorów dla rodziców - Spring 2 (wiosna) 

 Informacje o potencjalnych strajkach  

Już wkrótce  

Ograniczenie czasu ekranowego jest jednym z najczęstszych problemów, jakie słyszymy od 

rodziców. W rzeczywistości jedna uniwersalna wskazówka lub zasada dotycząca czasu ekran-

owego nie działa dla wszystkich. 

 

Ten materiał od Smart Social zawiera 50+ wskazówek, które pomogą rodzinom znaleźć 

sposoby na ograniczenie czasu ekranowego. Przewiń wskazówki i jesteśmy pewni, że 

przynajmniej jedna z nich będzie związana z Twoimi celami i tym, czego Twoi uczniowie po-

trzebują w swoim życiu 

https://smartsocial.us3.list-manage.com/track/click?

u=31eb4161cfb27071716e69a09&id=6ba11a054e&e=493e055c0a 

 



Zabezpieczenia  

Porady dotyczące bezpieczeństwa w sieci 
 

Zrozumienie bezpieczeństwa w sieci jest trudne dla wszystkich grup wiekowych. Oto kilka 
porad, które pomogą wam nauczyć się bezpiecznego korzystania z Internetu w rodzinie 

 
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/. 

 
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-

safe-online 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-safe-online
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-safe-online


FOSIS/PTFA 



Community Informacje  

Southampton Music Hub i Friends of Southampton Youth Orchestras organizują doroczny koncert Pyramid Or-
chestra, w którym wezmą udział dzieci z wielu szkół z całego miasta, będące członkami naszych grup Acorn, El-
gar i Southampton Youth Strings oraz naszych orkiestr: SYCS i SYO. Koncert odbędzie się w Central Hall w sobo-
tę 28 stycznia (w godzinach 19:00-9:15). 

Ten koncert naprawdę pokazuje niesamowity talent naszych młodych muzyków w wieku od 1 roku w naszej 
grupie Acorn aż do młodych dorosłych graczy w naszej najlepszej orkiestrze, Southampton Youth Orchestra, 
gdzie młodsi członkowie, miejmy nadzieję, skończą jako gracze za kilka lat. Zespoły składają się z 182 graczy z 
całego Southampton. 



ŚWIATŁO W GÓRĘ  

W związku ze zbliżającymi się dniami wstępnymi 27/1, chcieliśmy zaprosić rodziców obu szkół 
na pozaszkolny Light UP Inset Day. Wydarzenie odbędzie się w St. James Memorial w ich 
głównej sali, będzie otwarte dla dzieci z Shirley Infant i Junior, jak również dzieci z Words-
worth.  

This is a letter describing the event  

Miejsce dla swojego dziecka można zarezerwować tutaj:  

https://www.lightupdrama.org.uk/events/drama-inset-day-27-1  
 
Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie z dalszymi informacjami na temat wydarzenia.  

 

Light UP's Shirley Company przedstawi  

The Lion, the Witch and the Wardrobe.  

Mamy 6 uczniów z grupy Juniors w obsadzie, więc 
byłoby wspaniale, gdybyśmy otrzymali wsparcie 
społeczności szkolnej.  

Przedstawienie odbędzie się w weekend 11/2-12/2 w 
Royal Victoria Country Park.  

file://Fileserver-01/home$/ahunt/Desktop/Parent Inset Letter - 27th January 2023 (1) Light up.pdf
https://www.lightupdrama.org.uk/events/drama-inset-day-27-1




Koszty życia  

Wiele osób odczuwa skutki rosnących kosztów życia i może to być bardzo trudne, gdy nie czujesz się w kontroli nad swoimi 

pieniędzmi. Kryzys dotyka wszystkich, ale niektórzy zmagają się z nim znacznie bardziej niż inni.  

Proszę skorzystać z tego linku, aby uzyskać więcej informacji - Cost of living information  

file://fileserver-01/home$/ahunt/Downloads/Cost of living Booklet (Digital).pdf


Southampton Sporterium: Sportive i darmowa przejażdżka rodzinna 

Jesteśmy podekscytowani, że w sobotę 1 kwietnia 2023 roku ponownie powitamy Southampton Sporterium, które obejmuje 
wyścig sportowy, darmową jazdę rodzinną i wydarzenia Spin City. 

Sportive to wydarzenie kolarskie bez rywalizacji, składające się z dwóch dystansów: 60k, który zabierze Cię z miasta przez 
okoliczne tereny wiejskie Fair Oak, Shawford, Braishfield i Romsey, i 100k, i idzie aż do New Alresford i Stockbridge. Możesz 
jeździć sam, z zespołem lub jeździć dla celów charytatywnych. Jest wiele dostępnych opcji, więc zarezerwuj swoje miejsce 
tutaj.  

Obok głównego wydarzenia sportowego, znajdziesz również darmową zabawę rodzinną oraz Spin City. Przynieś swój własny 
rower lub wypróbuj nowy zestaw kół; będziemy mieli wiele rowerów odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych i 
umiejętności do wypróbowania na wolnej od ruchu ulicznego pętli, więc jeśli ty i twoja rodzina chcecie zacząć jeździć na 

Odwiedź Bike Doctor w Southampton 

Zapraszamy do regularnych serwisów Bike Doctor w Bitterne Precinct i na Guildhall Square, które odbywają się odpowiednio 
w pierwszą środę i pierwszy czwartek miesiąca. 

Drobne zmiany, regulacje i wymiany są bezpłatne, a użytkownicy płacą tylko za części, np. za wymianę dętki lub klocków 
hamulcowych. Bike Doctor może również udzielić porady na temat konserwacji oraz w przypadku konieczności przeprow-
adzenia bardziej zaawansowanych prac. 

Nadchodzące daty: 
 * Bitterne Precinct Bike Doctor: 1 lutego i 1 marca, 2023 10am to 2pm 
 * Guildhall Bike Doctor: 2 lutego i 2 marca 2023 r., godz. 10.00-14.00 
 
Wszystkie daty są na naszej stronie My Journey events page więc śledź stronę internetową i stronę na Facebooku, aby uz-
yskać wszystkie aktualizacje, w tym nadchodzące terminy Bike Doctor w innych lokalizacjach! 

Sesje "Cycle Confidence" w Southampton 

Zawsze chciałeś jeździć na rowerze, ale nie masz pewności siebie, aby wyruszyć w drogę? Wraz z naszymi partnerami 
Monty's Bike Hub oferujemy 5 godzin darmowego szkolenia rowerowego dla mieszkańców Southampton. Proszę udać się 
do My Journey website aby uzyskać szczegóły dotyczące rejestracji. Jeśli nie masz obecnie roweru, nie ma problemu - 
upewnij się, że dajesz znać Monty's podczas składania wniosku, a oni mogą spróbować zorganizować dla Ciebie rower. 

Łatwy przejazd Southampton "Breeze through winter" 2023 r. 

Jest zima i wiemy, że jesteś gotowy, aby wrócić na rower. 

Grupa Southampton Breeze chce Ci w tym pomóc, organizując spokojną przejażdżkę w 2023 roku po cichych 
drogach i zielonych obszarach Southampton. 

Spotkamy się na Common i stamtąd wyruszymy na krótką przejażdżkę po cichych drogach Southampton i 
ścieżkach rowerowych do miasta, a następnie wrócimy do miejsca startu, aby zakończyć. Idealny dla tych, 
którzy chcą wrócić do jazdy na rowerze lub jeździli już trochę wcześniej, ale chcą to zrobić w grupie wspiera-
jących się kobiet! Może jesteś w stanie pewnie obsługiwać rower, ale nie próbowałaś jeszcze jeździć po 
drogach; wtedy ta przejażdżka jest dla Ciebie! 

Jest to jedna z serii przejażdżek, które mogą być dłuższe lub krótsze w zależności od warunków. Aby wziąć 
udział w przejażdżce, należy zarejestrować swój profil na stronie Let’s Ride website i potwierdzić swoją obec-
ność. 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL215am91cm5leXNvdXRoYW1wdG9uLmNvbS9ldmVudHMvP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFtZT0mdXRtX3Nv
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL215am91cm5leXNvdXRoYW1wdG9uLmNvbS9jeWNsZS9nZXQtY3ljbGluZy9jeWNsZS1jb25maWRlbmNlLz91dG1fSUQ9JnV0bV9t
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5sZXRzcmlkZS5jby51ay9yaWRlcy9lYXN5LXNvdXRoYW1wdG9uLWJyZWV6ZS1yaWRlLTI_dXRtX0lEPSZ1dG1fbWVkaXVt


Southampton Dial-a-ride 

Czy korzystałeś z naszej usługi Dial-a-ride w Southampton? 

Dial-a-ride to usługa "od drzwi do drzwi" z wykorzystaniem w pełni dostępnych pojazdów, które mogą prze-
wozić zarówno pasażerów na wózkach inwalidzkich, jak i pasażerów siedzących.  

Usługa Dial-a-ride jest dostępna dla każdego mieszkańca Southampton, który nie może korzystać z głównego 
transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność i nie posiada własnego transportu. Usługa ta umożli-
wia dojazd do dowolnego miejsca w mieście Southampton, z wyjątkiem wizyt w szpitalu, ośrodków dziennych 
lub u lekarza pierwszego kontaktu. Członkostwo jest bezpłatne, pasażerowie płacą za przejazd. Zadzwoń pod 
numer 023 8022 2289, aby poprosić o formularz zgłoszeniowy lub wejdź na stronę website.  

Oferty przejazdów autobusowych w Southampton 

Wciąż jest czas, aby skorzystać z doskonałych ofert przejazdów autobusami w Southampton i okolicach. Zapla-
nuj swój dzień lub wieczór i wybierz bardziej ekologiczne opcje podróży, korzystając z jednej z poniższych 
zniżek:                                    

£1 Podróż autobusem po godzinie 18:00 

Nigdy nie było łatwiejszego i bardziej przystępnego cenowo czasu na powrót na pokład samolotu dzięki usłudze 
£1 po godzinie 18:00. Bluestar and City Red buses. 

Ta niesamowita oferta jest dostępna na wszystkich trasach i we wszystkich strefach taryfowych, więc jest ideal-
na do poruszania się po Southampton lub odwiedzania pobliskich miast i miasteczek. Nowy system "tap on tap 
off" działa w ramach tej ograniczonej czasowo oferty. Jeśli podróżujesz po godzinie 18:00, taryfa w wysokości 
zaledwie 1 GBP zostanie automatycznie uznana za pojedynczą podróż. 

Oferta 5 za 5 funtów 

Lokalni operatorzy autobusowi i Southampton City Council kontynuują ofertę 5 za 5 funtów w weekendy. 
Grupy do pięciu osób mogą nadal podróżować w weekendy na Bluestar/Unilink services and City 
Red autobusów i zapłacić tylko £5 za cały dzień. Nie ma też żadnych ograniczeń czasowych! 

Rada Miasta Southampton rozpoczyna prace drogowe na Bedford Place 

Po konsultacjach społecznych i współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami Rada Miasta South-
ampton rozpoczyna prace mające na celu ulepszenie Bedford Place i Carlton Place. Prace 
pomogą podnieść charakter tego obszaru jako miejsca spotkań towarzyskich i zakupów, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu prędkości ruchu i zwiększeniu bezpieczeństwa w tym obszarze. 

Prace obejmują utworzenie dostępnej, otwartej dla pieszych przestrzeni publicznej w stylu piazza, która będzie 
zachęcać do spożywania posiłków na zewnątrz na Carlton Place, a także poszerzenie chodnika na skrzyżowaniu 
z Bedford Place. Ulepszenia będą również wspierać nowo ustanowione ograniczenie prędkości do 20mph w 
obszarze Polygon w mieście. 

Prace się rozpoczęły i mają się zakończyć do 14 kwietnia 2023 roku. Więcej informacji na temat zmian oraz 
pełne dane dotyczące etapów prac można znaleźć na stronie webpage. Możesz również być na bieżąco z robot-
ami drogowymi w Southampton, śledząc @scchighways na Twitterze lub odwiedzając stronę website. 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3NjaWFncm91cC5jby51ay90cmFuc3BvcnQtc2VydmljZXMtc291dGhhbXB0b24vZGlhbC1hLXJpZGUvP3V0bV9JRD0mdXRtX21l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ibHVlc3RhcmJ1cy5jby51ay9wbGFuLXlvdXItam91cm5leT91dG1fSUQ9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX25hbWU9
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5maXJzdGJ1cy5jby51ay9zb3V0aGFtcHRvbi9wbGFuLWpvdXJuZXkvam91cm5leS1wbGFubmVyLz91dG1fSUQ9JnV0bV9t
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ibHVlc3RhcmJ1cy5jby51ay9kYXktdGlja2V0cz91dG1fSUQ9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX25hbWU9JnV0bV9z
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5maXJzdGJ1cy5jby51ay9zb3V0aGFtcHRvbj91dG1fSUQ9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX25hbWU9JnV0bV9zb3Vy
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5maXJzdGJ1cy5jby51ay9zb3V0aGFtcHRvbj91dG1fSUQ9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX25hbWU9JnV0bV9zb3Vy
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3RyYW5zcG9ydC5zb3V0aGFtcHRvbi5nb3YudWsvYmVkZm9yZHBsYWNlP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFt
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NjY2hpZ2h3YXlzP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFtZT0mdXRtX3NvdXJjZT1nb3Zk
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTcuNjk5MDI3NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3NvdG9uLmNjLzNWUEhnbVE_dXRtX0lEPSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar Registration - Zoom 

  
Letting go of Perfection Webinar 

Letting go of Perfectionism - YouTube 

  
Growth Mindset Animated Program for Kids & Teens - GoMindset! (gozen.com) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/3616736272059/WN_sH5PwupeSeChzFQb01eF5g?utm_source=Virtual%20Schools%20Head%20Teachers&utm_medium=email&utm_campaign=FebWebinar23%20mail-out%20to%20VS%20%2801GPX2J0M6C69G09ZYPWG20AV2%29&_kx=cI-ozxIFU1ywDtckq11aw1mozvy1
https://www.youtube.com/watch?v=Fw_Cv1mEPVs
https://gozen.com/growthmindset/


Biblioteka Centralna w Southampton organizuje BEZPŁATNE imprezy rzemieślnicze związane z Nowym Roki-
em Księżycowym w ramach akcji    #WarmWelcome 

Czwartek 19 stycznia: 2pm - 3:30pm. Wydziergaj swojego własnego królika.  

Wszystkie poziomy umiejętności mile widziane, materiały zapewnione. 

Sobota 21 stycznia: 10:30-12:30.  

Przyłącz się do zabawy w bibliotece dziecięcej, aby wykonać papierowy lampion, smoka i komórkę dla całej 
rodziny. 

Nie trzeba rezerwować miejsca, wystarczy przyjść i wykazać się kreatywnością! 

W bibliotekach miejskich i gminnych czekają na Ciebie ciepłe powitania, programy bezpłatnych zajęć (z dar-
mowym poczęstunkiem), a także dostęp do książek, gazet i czasopism, sprzętu komputerowego i wi-fi. 

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez lokalne grupy społecznościowe 

Sobota 21 stycznia: Impreza z okazji Chińskiego Nowego Roku 

 
Organizowane przez Brytyjską Świątynię Shaolin. 

MAST Mayflower Studios od 10 rano | Guildhall Square od 12 po południu 
Find out more about all the activities taking place at this event here. 

Niedziela 22 stycznia: Impreza z okazji obchodów Chińskiego Nowego Roku 

Zorganizowane przez Stowarzyszenie Chińskie w Southampton. 

Plac Guildhall o 10:30 i parada do Westquay Shopping Centre o 11:15 | Westquay Shopping Centre od 11:30. 
Find out more about all the activities taking place at this event here. 

W sobotę 4 lutego: Festiwal Lampionów (Lantern Festival) 

Zorganizowany przez Brytyjską Świątynię Shaolin. 

Guildhall Square od 15:30 | UK Shaolin Temple od 18:00 
Find out more abut all the activities taking place at this event here. 
 
Niedziela 5 lutego: Festiwal Lampionów (Lantern Festival) 

Zorganizowany przez Stowarzyszenie Chińskie w Southampton. 

Plac Guildhall i Galeria John Hansard w godzinach 14:00 - 16:00 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTguNjk5NzcyMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3JlZHN1bnBpY3R1cmVzLmNvbS9jaGluZXNlLW5ldy15ZWFyLz91dG1fSUQ9JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX25hbWU9JnV0
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTguNjk5NzcyMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zb3V0aGFtcHRvbmNoaW5lc2Uub3JnLnVrL2hvbWV3cC8yMDIyLzEyLzE0L2NueTIwMjMvP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMTguNjk5NzcyMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3JlZHN1bnBpY3R1cmVzLmNvbS9jaGluZXNlLW5ldy15ZWFyL2xhbnRlcm4tZmVzdGl2YWwvP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1bT1l











