


 
17 marca br. w naszej szkolnej bibliotece odbyła się czternasta już edycja 

Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej ‘SONG’.  
Wzorem lat ubiegłych, uzdolnieni uczniowie klas IV-VI prezentowali swoje 

umiejętności wokalno-lingwistyczne, śpiewając angielskie piosenki, które przygotowali 
pod kierunkiem swoich nauczycieli-opiekunów.  

 







 
 

Niekwestionowaną laureatką tegorocznego festiwalu została  
uczennica SP nr 5 Natalia Kawszyn, która oprócz I miejsca zdobyła także wyróżnienie za najlepszą 

interpretację muzyczną oraz nagrodę publiczności, przyznaną w tym roku po raz pierwszy. 
 Natalia zaśpiewała „Can You Feel The Love Tonight” i „Hallelujah”, przygotowane pod kierunkiem 

 pani Małgorzaty Kluczyńskiej-Pach i pana Michała Pacha.  
 

Drugie miejsce należało do zgłoszonego do występu przez panią Magdalenę Ołdakowską i panią 
Martę Olecką – Prosowską reprezentanta SP nr 16 Tomasza Kamińskiego, który zdobył także 

wyróżnienie za najlepszą interpretację tekstu w języku angielskim.  
                                                                           

                                                                                  Trzecią lokatę uzyskała Jagoda Jagielska  z SP nr 18,  
                                                                       której opiekunem była pani Katarzyna Pankiewicz.  

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
Jak co roku, organizatorami imprezy były anglistki        

z klas IV-VI – pani Joanna Omińska i pani Anna Boduch 
oraz nauczyciel muzyki – pan Łukasz Grocki. Imprezę 
poprowadziły uczennice klasy VC – Julia Bartnicka                 
i Weronika Rogala, a sponsorami nagród była Szkoła 
Podstawowa nr 22 wraz z Radą Rodziców oraz 
wydawnictwa językowe: Oxford  i Pearson. 

  Już teraz zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału                
w XV MFPA SONG, który odbędzie się w przyszłym roku 
szkolnym. 

   
                                                           Opracowanie: Anna Boduch 
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