
Wiktoria Eliaszewicz



Moja przygoda ze 
śpiewaniem zaczęła się 
już w przedszkolu. Na 
początku były to jasełka 
i przedstawienia.



Już w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej wiedziałam, że śpiew 
jest moją pasją i zaczęłam próbować 
swoich sił w niewielkich konkursach. 
Przyzwyczajałam się do większej 
publiczności dzięki śpiewaniu 
psalmów w kościele.



W czwartej klasie szkoły podstawowej udało mi się przekonać rodziców do 
zapisania mnie na zajęcia wokalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu. 
W bardzo krótkim czasie zostałam przyjęta do zespołu ,,Iniemamocne". Dzięki 
temu nauczyłam się śpiewać polifonicznie i mogłam występować w wielu 
koncertach. Zostałam też przyjęta do szkolnego zespołu ,,Oktawa''.



Z biegiem czasu zrozumiałam, 
że śpiew sprawia mi najwięcej 
radości i chciałabym zrobić coś 
więcej w tym kierunku. Moim 
największym marzeniem było 
uczyć się pod okiem 
profesjonalistów. Rozpoczęłam 
naukę w Pracowni Wokalnej 
oraz w Szkole Muzyki 
Rozrywkowej Śpiewu i Mowy 
w Legnicy.



Dzięki nauce poznałam 
podstawy śpiewu 
rozrywkowego i 
klasycznego.



W wyniku ciężkiej pracy 
dostałam się do Voice 
ART., gdzie doszłam do 
finału i zajęłam 3 miejsce 
w drużynie różowych.



W końcu przyszedł 
czas na konkursy.

Wyróżnienie na 
konkursie ,,Brzydula i 
Rudzielec'' w Rawie 
Mazowieckiej.



I miejsce na Ogólnopolskim 
Festiwalu ,,Ta, co nie 
zginęła'' w Zambrowie 2020

III miejsce na Krakowskim 
Konkursie Tradycyjnej Pieśni 
i Piosenki Polskiej 2020
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II miejsce na 
Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd w Legnicy 2020

I miejsce na Ogólnopolskim 
Festiwalu ,,Gwiazdka na 
Święta'' 2020



Zostałam wybrana z pośród 900 osób i 
wystąpiłam w finale największego 
Międzynarodowego Festiwalu w Europie, 
który co roku odbywa się w Będzinie.

Uzyskałam wyróżnienie na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Kolęd w Nowym Targu.

Zdobyłam wyróżnienie na 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd w Kielcach.



Uzyskałam I miejsce na Konkursie Piosenki Religijnej w Bolesławcu w 2020
oraz wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży w Ozorkowie.



I miejsce w Przeglądzie 
Piosenki Turystycznej i 
Ekologicznej w Świdnicy.

III miejsce na Konkursie 
Piosenki ,,Dzień 
Kobiet'' w Kowarach.

Wyróżnienie na Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Serdecznej 
w Zambrowie.



Zostałam również laureatką 
Festiwalu Piosenki Młodzieżowej 
w Starachowicach.



Zakwalifikowano mnie do finału 
Międzynarodowego Konkursu 
wokalnego THE GOLDEN VOICE 
mimo, iż w wyniku pomyłki 
musiałam rywalizować z dużo 
starszą od siebie młodzieżą.



Oprócz konkursów 
ogólnopolskich były 
również konkursy szkolne



oraz nagrania w studio



W najbliższym czasie wystąpię w finale 
,,Firalei Gwiazd'' w Warszawie oraz na 
koncercie laureatów ,,Dolnośląskiej Nutki'' 
w Lubinie.

Niedawno rozpoczęłam też 
naukę gry na pianinie



Sanah – Wiktoria Eliaszewicz

https://www.youtube.com/watch?v=j8zS0fOVBTQ

https://www.youtube.com/watch?v=j8zS0fOVBTQ

