
Przedszkole Samorządowe Nr 31  
w Białymstoku15-843 Białystok,  
ul. Świętokrzyska 4 
tel. 85 8311044, tel. / fax. 85 6510981 

 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU VI  EDYCJI PRZEGLĄDU CHÓRÓW 

DZIECIĘCYCH „ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” 
pod hasłem 

 „ŚWIAT DZIECKA W PIOSENCE” z dnia 14.04.2021 r. 
 

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią w tym roku VI edycja Przeglądu 
Chórów Dziecięcych „Rozśpiewany Białystok” pod hasłem „Świat dziecka w 
piosence” miał inny charakter. W dniach od 9.03.2021 do 30.03.2021 r. napływały do 
Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku, zgłoszenia oraz nagrania filmów 
w formacie MP4 chórów przedszkolnych i szkolnych klas I -III, które wykonywały 
piosenki związane z tematem przeglądu.  

Celem przeglądu było:  

 Promocja Miasta Białegostoku jako centrum kultury i muzyki.  

 Organizowanie Przeglądu Chórów Dziecięcych  i promowanie uzdolnień 
muzycznych przedszkolaków i dzieci klas I-III szkół podstawowych.  

 Aktywne wychowanie dzieci przez muzykę, pobudzenie wyobraźni, 
poszukiwanie własnych dróg twórczych  oraz rozwój osobowości. 

 Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania aktywności muzycznej.  

 Poznanie przez dzieci wartościowej literatury muzycznej. 

 Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną. 

Organizatorami VI edycja Przeglądu Chórów Dziecięcych „Rozśpiewany 
Białystok” było Przedszkole Samorządowe nr 31, a osobami odpowiedzialnymi była 
Pani Dyrektor Małgorzata Muszyńska i nauczycielki Ewa Kalinowska i Kamila 
Ostrowska. 

Do Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku wpłynęło 7 zgłoszeń 
chórów. 4 z białostockich przedszkoli i 3 ze Szkół Podstawowych (klas I – III): 

1. Przedszkole Samorządowe nr 1, Dziecięcy Chór „Śpiewająca Jedyneczka”, 
piosenka „Mały magiczny świat”, dyrygent Dorota Rutkowska  (17 dzieci) 

2. Przedszkole Samorządowe nr 31, Dziecięcy Chór „Promyczki”, – piosenka „Co 
dzieci widziały”, dyrygent Kamila Ostrowska, opiekun Ewa Kalinowska , (30  
dzieci) 

3. Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne”, Dziecięcy Chór „Karmelki” - 
piosenka „Kolorowe obrazki”, dyrygent Anna Kalinowska  (14 dzieci) 



4. Przedszkole Samorządowe nr 53 im. Marii Kownackiej „Plastuś” – Dziecięcy 
Chór „Plastusiowy Chórek” – piosenka „Podróże małe i duże”, dyrygent 
Joanna Kopeć (21 dzieci) 

5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza, Dziecięcy Chór – 
piosenka  „Zawsze razem”, dyrygent – Bożena Szuchalska, opiekun Elżbieta 
Burzyńska (14 dzieci) 

6. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej, Dziecięcy Chór „Promyki” – 
piosenka  „Nie bój się chcieć”, dyrygent Dorota Kunda, (31 dzieci) 

7. Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego, Dziecięcy Chór – piosenka 
„Witajcie w naszej bajce” , dyrygent – Monika Sieracka i Aleksandra  
Matowicka (21 dzieci) 

14 kwietnia 2021 o godz. 10.30 w Przedszkolu Samorządowym nr 31 odbyło się 
na uroczyste spotkanie organizatorów, zaproszonych gości i dyrygentów chórów 
biorących udział w przeglądzie. 

Na początku powitała wszystkich Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 
31 Małgorzata Muszyńska. Następnie zebrani obejrzeli występy wszystkich chórów, 
które wzięły udział w VI edycji PRZEGLĄDU CHÓRÓW DZIECIĘCYCH 
„ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” pod hasłem „Świat dziecka w piosence”. Pani prof. 
Wioletta Miłkowska bardzo dobrze oceniła występy wszystkich chórów.  

W kolejnej części spotkania zostały wszystkim wręczone statuetki, dyplomy 

chórom i podziękowania dyrygentom za udział w przeglądzie. 

 
 


