
FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU  

W tym roku, 10 maja uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym 

Mieście nad Pilicą już po raz kolejny wzięli udział w organizowanym od kilku lat przez Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Grójcu FestiwaluPiosenki o Zdrowiu. Tegorocznym hasłem 

przewodnim była walka z trudną chorobą jaką jest cukrzyca.  Naszymi śpiewającymi byli 

Katarzyna Kłos, Angelika Pakuła,  Damian Pasiński i Mateusz Lesiak przygotowani  pod czujnym 

okiem pana Krzysztofa Nawrockiego – aranżera i akompaniatora.   Wybrzmiałe radosne dźwięki 

wyśpiewane do słów napisanych przez panią Beatę Pakułę poruszyły widownię konkursową  i 

zachęciły do wspólnego śpiewania. Odważna czwórka godnie reprezentowała naszą szkołę. Nie bez 

znaczenia były też rekwizyty w rękach śpiewających – pluszowe warzywa, które celująco wpisały 

się w tematykę piosenki i dodały jej charakteru. Zadbała o to pani Anna Lipiec. Starali się wszyscy 

i udało się, otrzymaliśmy wyróżnienie, więc podobało się!  

To była udana impreza muzyczna  z emocjami, ale radosnymi. Poza zabawą, 

doświadczeniem scenicznym, nasi uczniowie zdobyli też wiedzę o zdrowym trybie życia, co zdaje 

się być w dzisiejszej codzienności bezcenne.  

Piosenka wybrzmi pewnie jeszcze nie raz i nie dwa wśród społeczności szkolnej. Melodia 

wszystkim znana, a słowa podane poniżej. Zachęcamy do wspólnego śpiewania.   

 

 

 

PIOSENKA O ZDROWIU NA MELODIĘ „O MNIE SIĘ NIE MARTW” 

 

REFREN: 

O takie życie dzisiaj nam chodzi – Ty pewnie o tym wiesz. 

Bez chipsów, draży, napojów słodkich, batonów, żelków też, 

Lecz za to zdrowo i kolorowo z bukietem warzyw wciąż, 

Z ruchem na co dzień, snu dobrą porą, do tej postawy dąż. 

 

I zwrotka: 

Czasem popływać, zdrowo się żywić, rano zjadać śniadanie. 

A po obiedzie być na spacerze,zrób sobie też badanie. 

Czy w normie krwinki, czy poziom cukru właściwy i nie rośnie, 

Jeśli jest dobrze, ciesz się ze zdrowia,żyj mądrze i radośnie. 

 

REFREN: 

O takie życie dzisiaj nam chodzi – Ty pewnie o tym wiesz. 

Bez chipsów, draży, napojów słodkich, batonów, żelków też, 

Lecz za to zdrowo i kolorowo z bukietem warzyw wciąż, 

Z ruchem na co dzień, snu dobrą porą, do tej postawy dąż. 



 

II zwrotka: 

Przemów do innych, rad im udzielaj, co do zdrowego życia. 

Ucz roztropności, rozsądku kropli w codziennym stylu bycia. 

I nie odpuszczaj, ani nie marudź, choćby to było trudne, 

Zdrowie z uśmiechem wybierz na stałe, życie nie będzie nudne. 

 

REFREN: 

O takie życie dzisiaj nam chodzi – Ty pewnie o tym wiesz. 

Bez chipsów, draży, napojów słodkich, batonów, żelków też, 

Lecz za to zdrowo i kolorowo z bukietem warzyw wciąż, 

Z ruchem na co dzień, snu dobrą porą, do tej postawy dąż. 

 


