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                               REGULAMIN  VIII  M IĘDZYSZKOLNEGO  

                                        FESTIWALU PIOSENKI  POLSKIEJ  

                                                      im. Haliny Tracz 

                                        „ Miłość kwitnie wokół nas” 

                                                20  luty, 2016  godz.10:00 

   

                            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 10 lutego 2016  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 miłość: do rodziców, dziadków, rodzeństwa, zwierząt, przyrody, świata, 

    chłopaka i dziewczyny.  

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

4.Utwory muszą być wykonane w języku polskim i zgodne z tematem festiwalu. 

 

                                   UCZESTNICY 

 
1.Uczestnikami festiwalu mogą być soliści zrzeszeni w szkołach  

   polskich w stanie Illinois. 

2.Festiwal nie dotyczy duetów,chórów 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 
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                 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  - 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 ,  osoby towarzyszące uczestnikom festiwalu oraz sami uczestnicy. 

4.Uczestnicy oraz osoby towarzyszące przyjeżdżają na koszt własny. 

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

   dokonywać będzie w porozumieniu z jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniższa lista to jedynie propozycje. 

Każdy uczestnik ma prawo wykonać inny, dowolnie wybrany utwór, ale musi on 

spełniać warunki regulaminu festiwalu. 

 

 
Bo ja mam psa - Gawęda 

Pies na medal - Fasolki 

Puszek Okruszek – Natalia Kukulska 

Zuzia lalka nieduża – Fasolki 

Meluzyna – Małgorzata Ostrowska 

Choć mam rączki małe – Przedszkolaki 

Piękna i Bestia –  z bajki Piękna i Bestia 

A ja wolę moją mamę – Majka Jeżowska 

Co powie tata – Natalia Kukulska 

Puszek Okruszek – Natalia Kukulska 

Bal moich lal – Natalia Kukulska 

Tato – Arka Noego 

Kocham moją mamę – Arka Noego 

Kiedy jesteś tu – Zaplątana 

Miłość rośnie wokół nas – Król Lew 

A whole new world – Alladyn (wersja polska) 

Już zawsze na zawsze – Kubuś Puchatek 

Smutne Regge – Fasolki 

Małe rzeczy – Sylwia Grzeszczak 

Bo jesteś ty – K. Krawczyk 

Trudno tak – K.Krawczyk i E. Bartosiewicz 

Prócz ciebie nic – K.Kiljański i Kayah 

Prowadż mnie – K.Kowalska 

Przyjaciel od zaraz – K.Paschalska 

Tylko ty – K.Paschalska 

Dla mamy – K.Paschalska 

Ta sama chwila – B.Kozidrak 

Taka Warszawa – B.Kozidrak 

Kto za tobą – Czerwone Gitary 

Nikt na świecie nie wie - Czerwone Gitary 

Ładne oczy masz – Czerwone Gitary 

Historia jednej znajomości – Czerwone Gitary 

Moje jedyne marzenie – Anna Jantar 

Najtrudniejszy pierwszy krok  - Anna Jantar 

Miłość jak wino – Eleni 

Na wielką miłość – Eleni 

Pożar w krainie serc – Eleni 

Zawsze tam gdzie ty – Jady Punk 

Pani moich snów – Lady Punk 

Dziewczyna mojego chłopaka – M.Brodka 

Ten – M.Brodka 



Łatwopalni – M.Rodowicz 

Rozmowa przez ocean – M.Rodowicz 

Wszyscy chcą kochać – M.Rodowicz 

Kiedy cię znajdę – R.Jusis 

Prześliczna wiolonczelistka – Skaldowie 

Znamy się tylko z widzenia – Trubadurzy 

Cudownych rodziców mam – U.Sipińska 

Znów być kochaną – Varius Manx 

Kochać znaczy żyć – Z.Sośnicka 

Nie mogę ci wiele dać – Perfect 

Szukaj mnie – Edyta Gepert 

Takie tango – Budka Suflera 

Ty i tylko ty – Golec uOrkiestra 

Dumka na dwa serca – E.Górniak i M.Szcześniak 

Jak się masz kochanie – Happy End 

Zawsze z tobą chcałbym być – Ich Troje 

Niech mówią,że to nie jest miłość – P.Rubik 

Nie wstydż się mówić,że kochasz – P.Rubik 

Będziesz moją panią – M.Grechuta 

Sen o Warszawie – Cz.Niemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


