
 

16 kwietnia w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą odbył się II Festiwal Piosenki z cyklu  „Cztery pory 

roku”. W tym roku tematyka oscylowała wokół wiosny. Na scenie zaprezentowało się  

19 uczestników z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych ze szkół z Grabowa i Augustowa.  

Dzieci wykazały się wielką odwagą stając przed liczną publicznością, wśród której zasiedli: dyrekcja, 

nauczyciele, rodzice oraz koleżanki i koledzy z klas. W czasie gali można było dostrzec talenty 

sceniczne i wokalne, niektóre wykonania wręcz porwały publiczność do wielkiego aplauzu.  

Małych wykonawców oceniało jury konkursowe, które po naradzie zdecydowało o zwycięstwie  

i przyznaniu nagród.  

W kategorii młodszej (oddziałów przedszkolnych) I miejsce zajęła Iza Marchewka, II - Martyna 

Roguska, a III Maja Uliasz. Wszyscy uczestnicy z tego przedziału wiekowego zostali nagrodzeni  

ze względu na swój wiek. Wśród starszaków nie było już tak łatwo, bo konkurencja była naprawdę 

duża. Ostatecznie zwyciężyła Oliwia Waśniewska z klasy 3, na drugim uplasowała się Ania 

Janowska z klasy 1, a trzecie zajął Maciej Durajczyk – klasa3. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, 

natomiast wszyscy uczestnicy - dyplomy i pamiątkowe kubki. Głównym sponsorem tego 

przedsięwzięcia był Pan Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, który chętnie patronuje 

różnym projektom szkolnym. Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęła się pani Małgorzata Siekut  

ze świetlicy dla dzieci i młodzieży „Cyberia”. Tego typu imprezy okazują się być wielkim przeżyciem 

dla dzieci, możliwością zaprezentowania ich umiejętności i świetną  rozrywką dla publiczności, 

dlatego wszyscy już czekają na następny festiwal w przyszłym roku.  

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji  tego dnia i zapraszamy na kolejny 

konkurs. Tym razem posłuchamy piosenek związanych z latem i z pewnością emocje znowu sięgną 

zenitu. 
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Marchewka, II- Martyna Roguska, a III Maja Uliasz. Wśród starszaków zwyciężyła Oliwia Waśniewska 
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typu imprezy okazują się być wielkim przeżyciem dla dzieci, możliwością zaprezentowania ich 
umiejętności i świetną  rozrywką dla publiczności, dlatego wszyscy już czekają na następny festiwal  
w przyszłym roku. 


