
Organizację koncertu poprzedził nabór do chórów szkolnych i przedszkolnych przeprowadzony przez 

dyrygentów w Przedszkolu Samorządowym "Perełka" w Ełku, Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. 

Władysława Szafera w Ełku i Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. Od września do 

listopada nauczyciele: Anna Borkowska -Miszkiel, Tomasz Sulima i Anna Nartowicz, prowadzili zajęcia 

z uczniami w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Podczas zajęć pracowano nad przyswojeniem 

repertuaru określonego przez Narodowe Forum Muzyki w ramach programu Akademia Chóralna 

"Śpiewająca Polska". W ten sposób przygotowano się do wspólnego śpiewania podczas koncertu. 

Ostatecznie 6 listopada Ełckie Centrum Kultury rozbrzmiało patriotycznymi i radosnymi dźwiękami. 

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku i medialnym Radia 5, odbył się koncert pn. 

„Śpiewająca cała Polska – W hołdzie dla Niepodległej” Był to nasz wkład w muzyczne świętowanie 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i okazja do podzielenia się radością z 

melomanami. Podczas uroczystości wystąpiły chóry z Ełku i Wydmin uczestniczące w programie 

Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”: · chór „Perełki” Miejskiego Przedszkola PEREŁKA im. Jana 

Brzechwy w Ełku – dyrygent Anna Nartowicz · Chór „Felusie” z ZSO w Wydminach – dyrygent Beata 

Ordyniec · Chór „Nona” SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – dyrygent Anna Nartowicz · Chór „Nolinki” 

SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Anna Borkowska-Miszkiel · Chór „Fantazja” SP 

nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Tomasz Sulima · Chór „Feliksinki” z ZSO w 

Wydminach – dyrygent Beata Ordyniec Gościnnie wystąpił Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. 

K.K. Baczyńskiego w Białymstoku prowadzony przez dyrygent Annę Olszewską, kuratora programu. 

We wspólnym śpiewaniu uczestniczyło około 200 chórzystów i ponad 300 widzów. Na widowni licznie 

zasiedli ełczanie: zaproszeni goście, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, rodzice, dziadkowie i 

rodzeństwo chórzystów. Miło nam było świętować muzycznie wspólnie z prezydentem Ełku – Panem 

Tomaszem Andrukiewiczem i naczelnikiem Wydziału Edukacji UM – Panią Małgorzatą Pikus. 

Prowadząca koncert zaprosiła widownię do wspólnego z chórami śpiewania znanych piosenek. 

Największe brawa zebrały znane powszechnie pieśni i piosenki patriotyczne śpiewane przez 

połączone chóry a „ubrane” w nowe brzmienia. Stało się tak dzięki aranżacjom opracowanym przez 

Michała Wadowskiego i wykonanym przez zespół instrumentalny w składzie: fortepian, flet, trąbka, 

kontrabas i instrumenty perkusyjne. W takim wykonaniu usłyszeliśmy piosenki: Ułani ułani, Ej 

dziewczyno, Kołysanka leśna, Serce w plecaku, Białe róże i Pierwsza kadrowa. Moc i radość jakie 

wypełniły salę były też wynikiem energetycznej dyrygentki. Śpiewem połączonych chórów kierowała 

prof. Anna Olszewska – dyrygent i kurator programu „Śpiewająca Polska” na region podlaski i 

warmińsko-mazurski. Prof. Olszewska w dniu koncertu poprzedziła występy warsztatami muzycznymi 

prowadzonymi dla chórzystów i dyrygentów w Ełckim Centrum Kultury. Zorganizowanie i 

przeprowadzenie koncertu "Śpiewająca cała Polska" w Ełku umożliwiło: - Zaangażowanie około 200 

uczniów w przygotowanie i realizację wydarzenia upamiętniającego 100-lecie niepodległości. 

Chórzyści poznali nowe utwory o treściach patriotycznych i wykonali na scenie przed licznie 

zgromadzoną widownią. Dzięki temu dzieci powiększyły swój repertuar o nowe melodie i zdobyły 

nowe doświadczenia sceniczne, a w przypadku najmłodszych często było to ich pierwsze wystąpienie 

publiczne. - Dzięki warsztatom i możliwości dyrygowania podczas koncertu nauczyciele również 



zdobyli nowe umiejętności przydatne w pracy dyrygenta, w tym doświadczenie w kierowaniu 

śpiewem licznych, ponad 100- osobowych połączonych chórów. - Na nasze zaproszenie do Ełckiego 

Centrum Kultury przybyli licznie ełczanie. Na widowni zajęte były niemal wszystkie miejsca, co 

potwierdza obecność około 360 widzów. Na podstawie sformułowanych opinii po koncercie i wpisów 

na facebooku możemy stwierdzić, że wydarzenie zostało bardzo dobrze przyjęte w środowisku. 

Ełczanie podkreślali m.in, przyjazną atmosferę, podniosły i radosny klimat, nietypową aranżację, 

bogaty repertuar, patriotyczny charakter... 


