
Rok 2019

→ Koncert Wigilijny 2019
  W dniu 21 grudnia 2019 o godzinie 17.00 odbył się Koncert Wigilijny w wykonaniu naszych
uczniów. Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj    
  

  
  
Filmy z I i II części koncertu poniżej:  
  
    

    

  Serdeczne podziękowania dla Elżbiety Ciereszko oraz Jacka Szeligowskiego za udostępnienie
zdjęć z koncertu. Dziękujemy!     
  
  
→ Ognisko integracyjne
  W dniu 21.09 o godzinie 12.00 spotkaliśmy się na Polanie Słonecznej (niedaleko Jeziora
Szmaragdowego) przy ognisku integracyjnym. Było wspólne pieczenie kiełbasek, wspólne
śpiewanie a na koniec podchody: dzieci kontra rodzice. Zdjęcia z tego wydarzenia
prezentujemy tutaj . Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością.  
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→ Festyn „Pożegnanie Lata”
  W dniu 7 września mieliśmy przyjemność powspominać wakacje. Dziękujemy wszystkim
obecnym za przepiękny doping!  

    

    
  
      
→ Koncert Zakończenie Roku Artystycznego 2018/2019
  Uroczyste podsumowanie roku artystycznego za nami. Były emocje i dużo dobrej muzyki.
Galeria zdjęć i filmy z koncertu poniżej.  

  

  

  Galeria zdjęć z koncertu - tutaj   

  Filmy soliści - pianiści/keyboardziści:  
1. Camptown races - Wiktor Robakowski   
2. Shallow - Natalia Sobczak   
3. Andante - Kacper Melan   
4. You drive me crazy - Mateusz Ciszewski   
5. Lost on you - Krzysztof Szynkiewicz   
6. Havana - Marcelina Dudek   
7. Despacito - Amelia Czarnota   
8. Chi Mai - Helena Rafałowicz   
9. Perfect - Gosia Szymełyniec   
10. He's a pirate - Helena Rafałowicz   
11. Don't stop me now - Gracjan Skrzypiński   
12. Shape of you - Tomasz Kordowski   
  
  Filmy zespoły:  
1. Love yourself (z rep. Justina Biebera)   
2. Love is the name (z rep. Sofii Carson)   
3. Małe skrzydła (z rep. Aniki Dąbrowskiej)   
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https://youtu.be/gUF6QWLX_f4
https://youtu.be/4ArzcaAB1AU
https://youtu.be/lNLT0DLotlk
https://youtu.be/EeP6bBOv6kw
https://youtu.be/IuIrM-BVVYU
https://youtu.be/dELehegeJ7Q
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https://youtu.be/Hz9WFxJQ3cs
https://youtu.be/TYjjcFVADfs
https://youtu.be/4tqlX2fgMH8
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4. Zombie (z rep. The Cranberries)   
5. Łowcy gwiazd (z rep. Cleo)   
6. Always remember us this way (A Star Is Born)   
7. The moment (z rep. Kenny G)   
8. Jesteś jak cień (z rep. Wygraj Sukces)   
9. 100 (z rep. Sound'n'Grace)     
  
  Nagranie transmisji na żywo na facebooku - tutaj   

  Serdeczne podziękowania dla mojej żony Agnieszki za całokształt pracy na rzecz szkoły i
podejście psychologiczne do uczniów, podziękowania 
dla syna Kornela
, który biegał z kamerą przy scenie (to dzięki niemu są te wszystkie fajne ujęcia),
podziękowania 
dla mojego brata Adama
, za prowadzenie 
Pracowni Technicznej
a także za obsługę kamery głównej, podziękowania 
dla Małgorzaty Wrzosińskiej
za przyjęcie roli fotografa, podziękowania 
dla Marka Rafałowicza
, za nieocenioną pomoc w noszeniu sprzętu. Dziękuję!      

    
→ Festyn Powitanie Lata  
W dniu 8 czerwca 2019 odbył się festyn Powitanie Lata z Fundacją Kultury i Sportu
Prawobrzeże. Podczas festynu zaprezentowały się zespoły z naszej szkoły. Serdeczne
podziękowania za wszystkie przesłane do nas zdjęcia. Galerię można zobaczyć tutaj . Poniżej
prezentujemy filmy z tego wydarzenia.  

  

  
  
1. The Moment (z rep. Kenny G)   
2. Łowcy gwiazd (z rep. Cleo)   
3. Jesteś jak cień (z rep. Wygraj Sukces)   
4. Always remember us this way (z rep. Lady Gagi)   
5. 100 (z rep. Sound'n'grace)   
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https://youtu.be/bVpvfh0XWSU
https://youtu.be/86dTW5WUyg8
https://youtu.be/94ZA1H8ltEM
https://youtu.be/0Med_shaqrE
https://youtu.be/LPJsS4HBKyU
https://youtu.be/1OYpBphXzdM
https://www.facebook.com/SzkolaSingerton/videos/197579884475139/
pracownia-techniczna.html
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