
PIOSENKA FESTIWALOWA 

FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI 

Słowa: Monika Miedzińska, Aleksandra 

Feder, Sylwia Schulz, Aleksandra Mróz, 

Izabela Dymek.  

Muzyka: Maciej Rosa  

1.Nasza ciuchcia marzeń, 
jedzie dziś z daleka. 
Na spóźnialskich już nie czeka, 
jesteśmy by trwać. 
 
Ref.: 

Bo każdy z nas marzy 

Bo każdy coś ma 

Bo dla nas jest wielki świat ( 2x ) 

 

2.Dziś jesteśmy razem, 
cieszmy się tą chwilą. 
Pokochajmy swe marzenia, 
jutro spełnią się. 
 
3.Wyruszamy w podróż, 
dookoła świata. 
Czeka na nas wiele przygód 
i nieznany ląd. 
 
4.W każdej naszej szkole, 
bardzo jest wesoło. 
czas nauki, czas zabawy, 
Zawsze miły jest. 
 
5.Razem dziś w Europie, 
Polak, Francuz, Słowak. 
Poznajemy nowe kraje, 
każdy piękny jest. 
 

6.Bajki i bajeczki, 
wiersze, opowieści. 
Świat cudowny, ważnych treści, 
chcemy poznać go. 
 

7.Żyj w zgodzie z naturą!  
Będziesz zawsze górą! 
Świat przyrody czysty, zdrowy, 
zachowajmy go! 
 
8.Niech pamięta każdy, duży ten i mniejszy, 
dobro zawsze zło zwycięży, zapamiętaj to! 
 
9. Piękny świat jest wokół, 
poznaj go i poczuj. 
Ludzie, ziemia, kwiaty, słońce- 
warto dla nich żyć 
 
10. Już po raz dziesiąty, wita was festiwal! 
Sztuka wszystkim radość daje, 
każdy wierzy w to! 
 
11.Wyruszamy w przyszłość, 
wszystko nas ciekawi. 
Zobaczymy, jak to będzie, 
opowiemy Wam! 
 

12. Jeśli chcesz znać sposób, radę dobrą 

mamy, że przysłowie prawdę powie, 

zapamiętaj ją. 

13. Piątek trzynastego, to magiczny dzień, 

czarny kot i Pan kominiarz, szczęściem 

dzielą się. 

14. Każdy z nas ma talent, 
dziś się nim pochwalisz. 
Szkoła to jest takie miejsce, 
gdzie rozwijasz go. 
 
15. Kiedy jest przyjaciel, 
to wesoło jest, 
nic się złego stać nie może, 
więc  uśmiechnij się ! 
 
16. Te magiczne słowa, 
krążą wokół nas 

i na co dzień i od święta 

każdy je już zna. 

 



17. Idealny świat, bardzo szary jest. 

Kiedy wady go malują , kolorowo jest. 
 
18. 18 lat  
nasz festiwal ma 
pełnoletni i dojrzały 
każdy z Was go zna. 

19. Kochamy podróże, 

Bliskie i dalekie 

I te małe i duże, 

Po Polsce i swiecie. 

 


