
OŚWIATA W GMINIE

Po pierwsze: trzy szkoły przeprowadziły wewnętrzne 

eliminacje i wytypowały uczniów, którzy je reprezen-

towali. Po drugie: Dom Kultury Stare Babice po raz ko-

lejny zapewnił wspaniały odbiór koncertu finałowego. 

Po trzecie: jury konkursowe znów łamało sobie głowy 

i zęby nad trudnym orzechem, jakim jest wybór naj-

lepszych śpiewaków. Po czwarte 

wreszcie: formułę finału wzboga-

cono o wywiady z uczestnikami 

i jurorami.

Naszych finalistów wspierały 

rodziny, wychowawcy, przyjaciele 

i klasowe fan-cluby. Wśród nich 

wyróżniały się: klasa 3 ze Szkoły 

Podstawowej w Starych Babicach - 

fani Mai i Hani, oraz klasa 7 z Zielo-

nek-Parceli, która kibicowała Ame-

lii. Jak się okazuje, siła wsparcia 

zadziałała, bo uczestnicy ci znaleźli 

się wśród nagrodzonych! 

W kategorii klas 3–5 pierwsze 

miejsce brawurowo wyśpiewała 

Klara Hall z 4 klasy szkoły podsta-

wowej w Starych Babicach. Klara 

wzruszająco wykonała piosenkę „Speechless” z filmu 

Alladyn. Jak się okazuje, to właśnie ona była najczę-

ściej wymienianą w wywiadach z uczestnikami kan-

dydatką do grand prix. Drugie miejsce zajęła Zosia 

Chmurska ze szkoły w Koczargach Starych, a trzecie 

Hania Janowska ze szkoły w Starych Babicach. Jury 

przyznało także wyróżnienie dla Mai Kołomańskiej

ze SP w Starych Babicach.

W kategorii klas 6-8 pierwsze miejsce zdobyła 

Amelia Dubaj ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-

-Parceli. Amelia, swym niezwykle dojrzałym jak na 

siódmoklasistkę głosem, zaśpiewała „People help the 

people”. Jak sama przyznaje, wybierając ten utwór 

kierowała się panującą obecnie sytuacją Ukrainy i Pol-

ski. Miejsce drugie zajęła Laura Płeszka (SP w Starych 

Babicach), zaś miejsce trzecie jeden z dwóch chłop-

ców występujących w finale, Cezary Brunowski (SP 

w Koczargach Starych). Wyróżnienie otrzymała Na-

talia Gajda (SP w Starych Babicach). Jak podkreśliły 

zasiadające w jury Julia Trębacz 

i Anna Kałużna, poziom był nie-

zwykle wyrównany i zaskakująco 

wysoki. W tej grupie wiekowej 

jury miało szczególnie trudne za-

danie, a o przyznanych miejscach 

decydowały niuanse. 

Wśród pytań, jakie młodzi 

dziennikarze ze szkoły w Starych 

Babicach zadali w swoich wy-

wiadach była prośba o podanie 

recepty na stres. Jak się okazuje, 

większość finalistów po prostu 

się nie stresowała lub w naj-

gorszym razie, stres znikał wraz 

z pierwszymi słowami piosenki. 

Wszyscy też zgodnie przyznali, 

że konkursy takie jak ten to do-

bra okazja, aby się sprawdzić oraz realizować swoje 

marzenia. Cieszymy się, że wśród naszych uczest-

ników znaleźli się zarówno debiutanci jak i weterani 

trzech edycji YCS. Większość uczniów do konkursu 

przygotowywała się samodzielnie lub z rodzicami, 

były jednak osoby, którym pomagali nauczyciele. Jed-

nak każdy z nich, pytany o pasje, śpiew wskazał jako 

największą. I oby było tak dalej. Niech śpiewająco 

uczą się angielskiego i dzielą z nami swoimi emocjami 

na scenie. Na koniec jeszcze jedno życzenie: oby nasz 

sześciolatek „You-Can-Singuś” dalej się rozwijał i do-

czekał pełnoletności!
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6. Finał You Can Sing
Tegoroczny finał szóstej edycji kon-

kursu You Can Sing odbył się 6 maja. 

Konkurs zachwiał się w posadach z po-

wodu pandemii, ale wylądował szczę-

śliwie i spadł na cztery łapy. A co tam 

się działo? Kto nie słyszał, niech żałuje!
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