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Polska    Szkoła  im. Emilii  Plater 

w   Bartlett , IL 
 

 
ZAPRASZA  NA 

 

VI  MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL 

PIOSENKI POLSKIEJ 

im.  HALINY  TRACZ 

 

 

„ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK” 
 
 

Termin  i miejsce festiwalu 

8 marzec 2014 

Godz. 10:00 
 

 

  Eastview Middle School 

  321 North  Oak St, Bartlett, IL  60103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           REGULAMIN  VI  IĘDZYSZKOLNEGO  

               FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ  

                              im. Haliny Tracz 

 

                           

                           CEL  FESTIWALU 
 

1.Rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży. 

2.Rozwijanie języka ojczystego za pomocą polskiej piosenki. 

3.Odkrywanie i promowanie talentów muzycznych. 

4.Inspirowanie do samorozwoju. 

5.Wymiana doświadczeń wśrod uczestników. 

 

                                     ZGŁOSZENIA 

 
1.Zgłoszenia uczestników należy przesłać do 5 lutego 2014 na adres 

   mailowy aosowska@emiliaplater.org lub na adres Polska Szkoła 

   Emilii Plater P.O Box 681366 Schaumburg, Illinois 60194 

2.Tematem tegorocznego festiwalu jest piosenka z bajek, filmów, 

    słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych dla dzieci i  

    młodzieży. 

3.Każdy z uczestników wykonuje jeden wybrany przez siebie utwór. 

4.Utwory muszą być wykonane w języku polskim. 

 

                                   UCZESTNICY 

 
1.Uczestnikami festiwalu mogą być soliści zrzeszeni w szkołach  

   polskich w stanie Illinois. 

2.Festiwal nie dotyczy duetów,chórówi i zespołów. 

3.Uczestnicy kwalifikowani będą do następujacych grup wiekowych: 

                         I – uczniowie klas przedszkola, „0” ,1 

                         II – uczniowie klas 2-4 

                         III – uczniowie klas 5-8 

                         IV – uczniowie klas licealnych 

 

 

                               PRZEBIEG FESTIWALU 

 
1.W konkursie festiwalowym zasiądzie niezależne jury, które będzie 

   oceniało: 

                            - dobór repertuaru 

                            - walory głosowe uczestnika ( możliwości wokalne ) 

                            - interpretację 

                            - ogólny wyraz artystyczny 

2.W każdej kategorii wiekowej będzie przyznane miejsce trzecie, 

   drugie i pierwsze. 

3.Organizatorzy zapewniają dyplomy i drobne upominki dla każdego  

   uczestnika. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

                      SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
1.Organizatorzy zapewniają mikrofony oraz nagłośnienie. 

2.Akompaniament mogą stanowić: 

  - podkłady muzyczne na CD (płyta musi byc opisana w tytuł utworu i  

    nazwisko uczestnika) 

  - akompaniament własny ( rodzaj instrumentu powinien być zazna- 

    czony w zgłoszeniu ) Szkoła nie dysponuje żadnym instumentem. 

  - akompaniament dodatkowo jednej osoby ( ktorą należy wpisać w  

   zgłoszeniu) 

3.Publiczność festiwalu stanowić będą uczniowie szkoły im. Emilii  

   Plater oraz osoby biorące udział w Festiwalu. 

4.Uczestnicy oraz ososby towarzyszące przyjeżdżają na koszt własny. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, których 

   dokonywać będzie w porozumieniu z jury. 
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          Poniższa lista to jedynie propozycje. 

Każdy uczestnik ma prawo wykonać inny, dowolnie 

wybrany utwór, ale musi on spełniać warunki 

regulaminu festiwalu. 

 

 
Na dobranoc, dobry wieczór – Miś Uszatek 

Colargol to własnie ja – Miś Colargol 

Pszczółka Maja – Bajka o tym samym tytule 

Dziki zachód – Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie 

Mija Czas, płynie czas – Wielka podróż Bolka i Lolka 

Witajcie w naszej bajce – Akademia pana Kleksa 

Leń – Akademia pana Kleksa 

Na wyspach Bergamutach – Akademia pana Kleksa 

Kaczka Dziwaczka – Akademia pana Kleksa 

Psie smutki – Akademia pana Kleksa 

Cała naprzód – Podróże pana Kleksa 

Małe echo –  program tv Pan Tic-Tak 

Mydło lubi zabawę -  program tv Pan Tic-Tak 

Pies na medal – program tvpan Tic- Tak 

Ogorek wąsaty – program tv Pan Tic-Tak 

Cztery łapy – Piatek z Pankracym 

Psiejsko czarodziejsko – Piatek z Pankracym 

Piosenka o beksie – N. Kukulska, słuchowisko pt. Żabbing 

Lekarstwo na nudę – N. Kukulska, słuchowisko pt. Żabbing 

Prośba dzieci – N. Kukulska, sluchowisko pt. Pan Koń 

Piosenka o raku nieboraku – program Mama i ja 

Psotna kózka – program tv Mama i ja 

Kocie drogi – program tv Mama i ja 

Piosenka o kolorowej piłce – program tv Mama i ja 

Skakanka wyliczanka – program tv Mama i ja 

Śniadanko baranka – program tv Mama i ja 

Umyjemy łapy – program tv Jedyneczka 

Afrykańska pioenka – program tv Jedyneczka 

Zatańczyły witaminy – program tv Ala i As 

Książka przyjaciel – program tv Ala i As 

Mój przyjaciel – program tv Ala i As 

O Jasiu i Małgosi – Joanna i Tomasz Kaczmarek 

Płomyczek – z bajki pt. Dziewczynka z zapałkami  

Kubuś to miś – Kubuś Puchatek 

Kilku kumpli weź – Kubuś Puchatek i Hefalumpy 

Bella – Piękna i Bestia 

Mym gościem bądż – Piękna i Bestia 

Piękna i Bestia – z bajki o tym samym tytule 

Świat bez ogrodzeń – Zakochany kundel 

Wyruszać czas – Zakochany kundel 

Już nikt już nic – Mój brat niedźwiedź 

Ten za łukiem rzeki świat – Pocahontas 

Kolorowy wiatr – Pocahontas 

Skrawek nieba mam – Rogate ranczo 

Na morza dnie – Mała syrenka 

Całuj ją – Mała syrenka 

Naprawdę chcę – Mała syrenka 

Kiedyś gdy zmądrzejemy – Dzwonnik z Notre Dame 

Modlitwa Esmeraldy – Dzwonnik z Notre Dame 

Miłość drogę zna – Król lew 

Miłość rosnie wokół nas – Król lew 

Akuna matata – Król lew 

Jeden głos – Król lew 

Strasznie już być królem chcę – Król lew 

Zrobię mężczyzn z was – Mulan 

Lustro – Mulan 

Ani słowa – Mulan 

Herkules – z bajki Herkules 

Ani słowa – Herkules 

Wspaniały świat – Alladin 

Bal – Alladin 

Po raz pierwszy widzę blask – Zaplątani 

Cierpliwie czekam – Zaplątani 

Prawie się udało – Księżniczka i żaba 

Na południu w Luizianie – Księżniczka i żaba 

Nigdy nie ulegnę – Mustang 

Bo kocham – Droga do Eldorado 

Piosenka tytułowa – Kurczak mały 

Szybujemy do gwiazd – Barbie księżniczka i piosenkarka 

Wiem czego chcę – Barbie i trzy muszkieterki 

Przyjażń – Karolek i przyjaciele 

Piosenka końcowa – Karolek i przyjaciele       


