
Konkurs pn. zaŚPIEWAJ i Ty Niepodległej III edycja 

 #Rozśpiewana małoPOLSKA  

od Bałtyku aż do Śląska! 

 

Celem organizowanego Konkursu pn. zaŚPIEWAJ i Ty Niepodległej III edycja, #Rozśpiewana 

małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska! jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży świadomości 

na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości poprzez utwory 

muzyczne, a także wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Konkurs ma na 

celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie  

i wykonywanie przez nich utworów i pieśni nawiązujących do ważnych wydarzeń 

historycznych: 

• wojny polsko-bolszewickiej, 

• powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, 

• plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, 

• Zaślubin Polski z morzem. 

Pieśń polska zawsze była i jest nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej 

oraz łącznikiem pokoleń w kraju i na emigracji. Może dlatego, że budzi wspomnienia 

rodzinnego domu i nostalgię za minionymi latami, a dla rodaków rozsianych po świecie staje 

się echem ojczyzny. Pieśni ludowe i żołnierskie powstawały od wieków, począwszy  

od „Bogurodzicy” aż po lata współczesne. Skarbnicę pieśni narodowych wzbogacają nie tylko 

znani poeci i muzycy, ale również lud wsi i miast, żołnierze i powstańcy, których nazwisk 

historia nie utrwaliła. O samych pieśniach niewiele wiemy, chociaż znają je i śpiewają już 

kolejne pokolenia. Poprzez popularyzację walorów artystycznych i wychowawczych utworów 

muzycznych konkurs daje możliwość nie tylko rozwijania pasji i talentów młodzieży poprzez 

promocję młodych wykonawców biorących udział w konkursie, ale również pozwala na 

poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach, piosenkach i utworach 

muzycznych na przestrzeni dziejów. Tegoroczna edycja konkursu upowszechni wśród dzieci  

i młodzieży szkół podstawowych z Małopolski zróżnicowane doświadczenia związane  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, gdyż motywem przewodnim Konkursu jest 

#Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!, a więc wykonanie nowych aranżacji 

utworów patriotycznych poprzez pryzmat wydarzeń historycznych o wymiarze 

ponadregionalnym.  

Poprzednie dwie edycje konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” pokazały, jak wielu 

młodych ludzi chce pielęgnować i manifestować wartości patriotyczne. Ich świadectwo 

szacunku do historii i tradycji jest szczególne. W ten sposób bowiem włączają się oni w swoistą 

niepodległościową sztafetę pokoleń: dają wyraz miłości do Ojczyzny, którą wynieśli z domu  

i szkoły, chcąc zarazem tę miłość przekazać dalej.  

Dzięki zaangażowaniu w realizację Konkursu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, 

Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Kuratorium Oświaty 



w Krakowie, Akademii Muzycznej w Krakowie zostanie zbudowana koalicja regionalna z 

udziałem instytucji kultury, a  projekt zyska szeroki wymiar edukacyjny i historyczny. Jako 

wkład rzeczowy współorganizatorów i partnerów zostały przewidziane atrakcyjne nagrody, 

m.in. zwiedzanie Trasy Turystycznej Kopalni, zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich, gadżety 

wojskowe z Agencji Mienia Wojskowego oraz upominki solne z Kopalni Soli Wieliczka S.A.  

W ramach projektu dla laureatów Konkursu zakupione zostaną m.in. słuchawki 

bezprzewodowe bluetooth, głośniki, nagrody książkowe. 

Organizatorem Konkursu zaŚPIEWAJ I Ty Niepodległej! III edycja #Rozśpiewana małoPOLSKA 

od Bałtyku aż do Śląska są: Wojewoda Małopolski,  Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Muzeum 

Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna 

Spółka z o.o.. Partnerem wydarzenia jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Agencja 

Mienia Wojskowego oraz Akademia Muzyczna w Krakowie. TVP Kraków zapewni patronat 

medialny. Konkurs prowadzony jest na terytorium całego województwa małopolskiego.  

W poprzednich latach zgłoszenia do konkursu uczestników mogły się odbywać wyłącznie za 

pośrednictwem szkoły podstawowej, a adresatem konkursu były dzieci i młodzież tych szkół. 

Ze względu na duże zainteresowanie i liczne zapytania krąg podmiotów mogących zgłosić 

uczestników do lat 15 został rozszerzony o podmioty działające w społecznościach lokalnych 

typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne. 

Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub utworu 

instrumentalnego, zrealizowanego w scenerii patriotycznej, nawiązującej tematyką do 

wykonywanego dzieła poprzez rekwizyty i stroje. To okazja dla dzieci i młodzieży, by nie tylko 

rozwinąć talent, ale również poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią 

i pokusić o nowe ciekawe aranżacje. 

W dwóch poprzednich edycjach konkursu brali udział soliści i zespoły mogące liczyć do 

piętnastu osób. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem 

się wirusa COVID-19, w tegorocznej edycji mogą wziąć udział zespoły liczące maksymalnie 

pięciu uczestników. Zgłoszenia w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-IV i V-VIII) będą 

przyjmowane poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików - we transfer. 

Ogłoszenie konkursu m.in. poprzez strony internetowe organizatorów nastąpi w dniu 2 

września, a zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października 2020 r.  

W ramach udziału w projekcie eksperta z Akademii Muzycznej w Krakowie dla chętnych 

uczestników Konkursu zostały przewidziane bezpłatne konsultacje muzyczne prowadzone on-

line już na etapie przygotowania utworu muzycznego przez solistę lub zespół.  

Konkurs składa się z 2 etapów: 

Etap I – ocena wszystkich zgłoszonych utworów (na podstawie nadesłanych aranżacji) przez 

komisję konkursową, która rekomenduje najlepsze utwory solowe i zespołowe w dwóch 

kategoriach wiekowych (maksymalnie  

24 utwory). Zarekomendowane utwory będą następnie ocenianie przez kapitułę konkursu. 



Etap II – ocena utworów konkursowych (na podstawie nadesłanych aranżacji) wyłonionych w 

I etapie konkursu przez kapitułę konkursu oraz wybór 3 najlepszych utworów solowych i 

zespołowych w każdej z kategorii.  

W skład kapituły konkursu wchodzić będą m.in.: 

• Wojewoda Małopolski,  

• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 

• Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 

• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, 

• Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 

• Dyrektor Biura Wojewody, 

• Małopolski Kurator Oświaty,  

• Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie. 

W tegorocznej edycji została przewidziana również nagroda publiczności dla najlepszego 

wykonawcy. Głosowanie  odbędzie się poprzez Facebook’a spośród 24 utworów wybranych 

przez komisję konkursu.  

Zwycięskie utwory muzyczne zostaną wyłonione przy zastosowaniu następujących kryteriów 

oceny: 

• dobór repertuaru (tj. nawiązanie  do ważnych wydarzeń historycznych: wojny polsko-

bolszewickiej, powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, plebiscytu na Warmii, Mazurach  

i Powiślu, Zaślubin Polski z morzem), 

• umiejętności wokalne lub /i umiejętność gry na instrumencie, 

• dykcja, 

• muzykalność, 

• sceneria,  

• rekwizyty, 

• zastosowanie elementów patriotycznych, 

• zastosowanie instrumentów muzycznych, 

• pomysł na teledysk. 

 

Prezentacja laureatów Konkursu wyłonionych w II etapie przez kapitułę konkursu i wręczenie 

nagród odbędzie się przy zachowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego podczas Koncertu 

Finałowego w Kopalni Soli  



w Wieliczce w listopadzie 2020 r. W ramach współorganizacji Gali Finałowej nieodpłatnie 

zostanie udostępniona odpowiedniej wielkości komora solna. W koncercie będzie 

uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Zostanie on zarejestrowany i w formie płyty DVD 

przekazany do szkół i instytucji, z których zostali zgłoszeni laureaci konkursu. W przypadku 

niemożności zorganizowania Koncertu Finałowego we wskazanym terminie (ze względu na 

pogorszenie sytuacji epidemicznej) zostanie on przełożony na późniejszy czas lub odbędzie się 

bez udziału publiczności.  

W związku z możliwym wystąpieniem ryzyka zaostrzenia epidemii dla szerszej publiczności 

Gala Finałowa będzie transmitowana on - line na żywo poprzez wydarzenie na Facebooku.   

Dla laureatów i opiekunów zostały przewidziane atrakcyjne nagrody: tablety, słuchawki, 

głośniki, upominki solne, zwiedzanie Trasy Turystycznej kopalni, zwiedzanie Muzeum Żup 

Krakowskich. 

Będzie to już III edycja konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!. W 2018 r. w konkursie 

organizowanym w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości wzięło udział 762 

uczestników, a w 2019 r. 487 uczniów. Konkurs i koncert patriotyczny „zaŚPIEWAJ I TY 

NIEPODLEGŁEJ” został wpisany do prestiżowego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 


