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5 maja 2014 w Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu odbył się 1. Przegląd Piosenki „Przedszkolaki 
Śpiewają Gdańsku”. W Przeglądzie wzięło udział 25 zespołów reprezentujących 20 gdańskich przedszkoli 
oraz 6 szkół podstawowych. W ciągu pięciu godzin prawie 250 dzieci śpiewało i tańczyło na scenie Teatru 
Miniatura prezentując znane i mniej znane, tradycyjne i nowoczesne piosenki opowiadające o Gdańsku, 
gdańskich uliczkach i szczególnie ważnych dla dzieci gdańskich zakątkach oraz znanych i zupełnie 
zwyczajnych mieszkańcach naszego miasta. 

W kategorii dzieci młodszych (3-4 lata) wystąpiło 5 zespołów. 

 zespół „Brzechwiaki” z Przedszkola nr 60 im. Jana Brzechwy, prowadzony przez panią Dorotę Prycel; 

 zespół „Biedronki Band” z przedszkola „Nasza Szkoła z Przedszkolem”, prowadzony przez panią Beatę 
Dzijak; 

 zespół „Biedroneczki” z Przedszkola nr 4, prowadzony przez panią Małgorzatę Kaczmarek; 

 zespół „Żabki” z Przedszkola „Leonardo”, prowadzony przez pana Pawła Radeckiego; 

 zespół „Króliczki” z Przedszkola nr 64 "Kubuś Puchatek", prowadzony przez panią Annę Deptułę. 

W kategorii dzieci starszych (5-6- lat) wystąpiło aż 20 zespołów. 

 zespół „Rośniemy Radośnie” z Twórczego Przedszkola "Rośnij Radośnie", prowadzony przez panią Annę 
Solecką; 

 zespół „Tygryski” z Przedszkola nr 63, prowadzony przez panią Jolantę Kończak; 

 zespół „Słoneczny Patrol” z przedszkola „Nasza Szkoła z Przedszkolem”, prowadzony przez panią 
Danutę Pyrzynę; 

 zespół „Pszczółki” z Przedszkola nr 35, prowadzony przez panią Mariolę Busławską; 

 zespół „Motylki” z Przedszkola nr 87, prowadzony przez panią Bożenę Cymerys; 

 zespół „Dzięcioły” z Przedszkola nr 39, prowadzony przez panią Janinę Fibich; 

 zespół „Elfy” z Przedszkola nr 24, prowadzony przez panią Jolantę Krzcińską i panią Sylwię Kowalewską; 

 zespół „Cogito” z Przedszkola Niepublicznego COGITO, prowadzony przez panią Martę Nawrocką; 

 zespół „Przedszkolaczki znad rzeczki” z Przedszkola nr 11, prowadzony przez panią Halinę Kleinschmidt; 

 zespół „Dzieci z Fantazji” z Przedszkola nr 54 „Fantazja”, prowadzony przez panią Marzenę Raczkowską; 

 zespół „Rytmus” ze Szkoły Podstawowej nr 59, prowadzony przez panią Małgorzatę Zimoch; 

 zespół „Bursztynki” z Przedszkola nr 23, prowadzony przez panią Annę Ilnicką i panią Bernadetę 
Skwierawską; 

 zespół „Chórek „Panienki z okienka” z Przedszkola Niepublicznego im. Panienki z okienka, prowadzony 
przez panią Magdalenę Błażewicz; 

 zespół „Zespół HKO” z Niepublicznego przedszkola "Happy Kids Osowa", prowadzony przez panią 
Marzenę Bladowską; 

 zespół „Klasa 04” ze Szkoły Podstawowej nr 85, prowadzony przez panią Agnieszkę Polaczyk; 

 zespół „Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 85, prowadzony przez panią Joannę Wilczyńską; 

 zespół „0B” ze Szkoły Podstawowej nr 59 prowadzony przez panią Beatę Galant i panią Dorotę Jasińską; 

 zespół „Zeróweczka z 55” ze Szkoły Podstawowej nr 55, prowadzony przez panią Sylwię Bielawską 
 i panią Alicję Laskowską; 

 zespół „Alfiki” ze Szkoły Podstawowej nr 65, prowadzony przez panią Joannę Witczak-Romanowską. 

Występy dzieci oceniało jury w składzie: 

 Pani Barbara Żurowska-Sutt (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków) – przewodnicząca; 

 Pani Marzena Kocik (Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku); 

 Pani Zofia Korneluk (Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Tańca „Don Don”); 

 Pani Monika Pomirska (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański); 

 Pani Katarzyna Rogalska (Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”; 
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 Pan Jarosław Janiszewski (Radio Gdańsk). 

Zadanie jury było wyjątkowo trudne, gdyż zespoły przygotowały niezwykle ciekawe i różnorodne wykonania 
piosenek. Wszystkie dzieci i zespoły zostały nagrodzone. 

Zespoły oraz opiekunki otrzymały dyplomy uczestnictwa w koncercie. Każde dziecko otrzymało maskotkę 
lub przypinkę Gdańskiej Akademii Przedszkolaków.  

Wszystkie dzieci, które brały udział w Przeglądzie zostały zaproszone na Koncert Finałowy Akademii 
Gdańskich Lwiątek, który odbędzie się 6 czerwca 2014 w Ergo Arenie.  

W kategorii dzieci młodszych zwyciężyły: 
1. zespół „Króliczki” z Przedszkola nr 64 „Kubuś Puchatek”, prowadzony przez panią Annę Deptułę, 

za piosenkę „Polka na Zielonym Moście”. 
2. zespół „Biedronki Band” z Przedszkola „Nasza Szkoła z Przedszkolem”, prowadzony przez panią Beatę 

Dzijak, za piosenkę „Morze, nasze morze”. 
3. zespół „Biedroneczki” z Przedszkola nr 4 „Gwarny Dworek”, prowadzony przez panią Małgorzatę 

Kaczmarek, za piosenkę „Gwarny dworek”. 

W kategorii dzieci starszych zwyciężyły: 
1. zespół „Przedszkolaczki znad rzeczki” z Przedszkola nr 11, prowadzony przez panią Halinę Kleinschmidt, 

za piosenkę „Spacer po Gdańsku”. 
2. zespół „Alfiki” ze Szkoły Podstawowej nr 65, prowadzony przez panią Joannę Witczak-Romanowską, za 

piosenkę „Moje miasto nad Motławą”. 
3. zespół „Pszczółki” z Przedszkola nr 35, prowadzony przez panią Mariolę Busławską, za piosenkę „Spacer 

po Gdańsku”. 

ZDOBYWCY PIERWSZYCH MIEJSC ZAPREZENTUJĄ SWOJE PIOSENKI NA KONCERCIE FINAŁOWYM AKADEMII 
GDAŃSKICH LWIĄTEK. 

Organizatorzy gratulują zwycięzcom oraz bardzo dziękują wszystkim uczestnikom Przeglądu. To dzięki 
dzieciom i ich opiekunom 5 maja 2014 roku w Teatrze Miniatura był wspaniałym, rozśpiewanym, niezwykle 
barwnym i radosnym świętem piosenki o Gdańsku. 

Fundacja Wspólnota Gdańska składa serdeczne podziękowanie dyrekcji i pracownikom Teatru Miniatura, 
wolontariuszkom, fotografikom z grupy TESTIGO oraz pozostałym partnerom. 

Wszystkie występy były rejestrowane. Już wkrótce będzie można je podziwiać w serwisie internetowym 
www.youtube.com oraz na stronach Fundacji Wspólnota Gdańska. 

http://www.youtube.com/

