
Sprawozdanie ze szkolnego konkursu „Mam Talent” 

 

 W ostatni dzień maja w naszej szkole odbył się finał I edycji szkolnego konkursu 

„Mam Talent”. I chociaż nie zasypała nas lawina zgłoszeń, ostatecznie 5 finalistów (w tym 

występy grupowe) postanowiło się zaprezentować i wziąć udział w show.  Były to popisy 

taneczne, wokalne i aktorskie. Wspaniała publiczność (uczniowie wraz z nauczycielami) 

reagowała bardzo żywiołowo. Dopingowali i wspierali ze wszystkich sił młodych artystów, 

doceniając tym ich niezwykłe talenty i ogromną odwagę.  

Szkolny show prowadziła urodzona konferansjerka Malwina Bińkiewicz, uczennica klasy II 

Szkoły Zawodowej.  

 Po występach zaszczycił nas swoją obecnością sam Zenek Martyniuk, lider zespołu 

Akcent (w tę rolę wspaniale wcielił się uczeń klasy III Szkoły Zawodowej, Damian Pasiński). 

Pięknie zaśpiewał  przebój  „Przez Twe oczy zielone” i został nagrodzony gromkimi brawami.  

  W skład jury weszli: Małgorzata Foremniak, która pokazała swój  talent taneczny –         

w tej roli oglądaliśmy z zachwytem panią dyrektor Elżbietę Fałek, Agnieszka Chylińska, która 

zachwyciła wszystkich swoimi nowymi tatuażami – w tej roli pani pedagog, Monika Żółcińska 

oraz Kuba Wojewódzki, który pokazał po raz pierwszy publicznie swą nową fryzurę – tu 

znakomicie spisał się nasz wuefista, pan Sławomir Grabowski. Jury miało bardzo trudne 

zadanie, bo jak sami później przyznali, młodzi wykonawcy zachwycili ich wspaniałymi 

występami. Niestety pomimo sympatii do wszystkich uczestników zacne jury musiało wybrać 

zwycięzców.  

 Ostatecznie przewodniczący Kuba Wojewódzki ogłosił werdykt.  

Soliści:  

I miejsce zajął Kacper Pakos, wykonując piosenkę „Sam na sam” Szymona Chodynieckiego.  

II miejsce zajął duet „Drewniana ciupaga” - w składzie Bartłomiej Dąbrowski i Damian 

Pasiński w piosence „Hej szalała, szalała” zespołu Krywań. 

III miejsce zajął Mateusz Lesiak, wykonując piosenkę  zespołu Long & Junior „Lubię, to się 

bawię”.  

 

 

Zespoły:  



I miejsce zajął zespół Kochana rodzinka i ich zagroda, w przedstawieniu muzyczno – 

teatralnym „Rolnik sam w dolinie”. 

II miejsce zajął zespół taneczny „Fantastic”.  

 Wszyscy występujący stworzyli radosną oraz pełną wzruszeń atmosferę. Każdy dostał 

drobny upominek oraz dyplom uczestnika. Zwycięzcy otrzymali także nagrody rzeczowe – 

maskotki, przybory szkolne oraz słodycze ufundowane przez sponsora naszej szkoły firmę 

Ferrero z Belska Dużego.  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Do zobaczenia w kolejnej, II edycji szkolnego 

„Mam Talent”, który Samorząd Uczniowski, przeprowadzi w następnym roku.  

 

                                            



 

 

 

 

 

Opracowały: 

Magdalena Bednarska 

Katarzyna Zielińska  


