
14. Festiwal Twórczości Korowód – 
festiwal dobrej polskiej piosenki! 

07-20 listopada 2021 
 
Tradycyjnie w listopadzie zapraszamy Państwa na muzyczną ucztę serwowaną zarówno przez młodych, 
jak i znanych, cenionych artystów i twórców. Po raz kolejny udowodnimy jak wielkie jest bogactwo 
polskich piosenek, ile pięknych i mądrych treści niosą ich słowa, jak wspaniałych mamy pieśniarzy i 
muzyków, choć niezmiernie trudno wielu z nich zobaczyć i usłyszeć w mediach głównego nurtu. 
 
– Chcąc umożliwić szerokiemu gronu odbiorców uczestnictwo w festiwalu, wszystkie jego wydarzenia 
postanowiliśmy zaprezentować on-line w postaci transmisji lub retransmisji. Także zmagania 
konkursowe będą Państwo mogli śledzić tą drogą, a potem wpłynąć na werdykt oddając swój głos – 
mówi Anna Treter, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu. – Ale zaprosimy także naszą kochaną 
publiczność do sal koncertowych, m.in. na koncert galowy. My też za wami tęskniliśmy, Drodzy 
Państwo! – dodaje. 
  
Od 01 września można nadsyłać propozycje piosenek w postaci prezentacji audio-wideo do 
Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i Wykonawców ,,Piosenkarnia”. Konkurs jest adresowany do 
autorów i wykonawców z całej Polski. Zostanie on przeprowadzony i rozstrzygnięty w Internecie 
(strona www.piosenkarnia.pl, portal Facebook). Nadsyłanie zgłoszeń do 30 października 2021 r. W 
ramach konkursu odbędzie się głosowanie internautów na najlepszą polską piosenkę! (07-15 
listopada 2021). Drugiego laureata wybierze jury. Zwycięzców poznamy 16 listopada 2021. 
Na laureatów czekają nagrody finansowe, których pula wynosi 6500 zł, a także zaproszenie do udziału 
w kolejnych koncertach organizowanych przez Fundację Piosenkarnia Anny Treter. 
 
W tym roku w programie festiwalu pojawi się nowa inicjatywa - cykl pod nazwą: „Album Niezwykłych 
Artystów”. 18 listopada 2021 zapraszamy na pierwszy koncert z tego cyklu, w autorskim recitalu 
zaprezentuje się ,,Oreada” – wspaniały folkowy zespół, który wśród wielu nagród i wyróżnień zyskał 
także miano zwycięzcy Festiwalu Twórczości Korowód. Nagrania odbędą się w klimatycznym Klubie 
Gwarek - będą prezentowane on-line.  
 
20 listopada 2021 zapraszamy Państwa do Nowohuckiego Centrum Kultury na koncert galowy „Od 
słowa do słowa”. W koncercie wystąpią z autorskimi recitalami ikony polskiej piosenki artystycznej: 
Andrzej Poniedzielski i Andrzej Garczarek oraz laureaci poprzednich edycji festiwalu: Zuza 
Wiśniewska – zwyciężczyni edycji z 2020 roku i Olek Różanek – zdobywca pierwszej nagrody 
festiwalu wraz z zespołem ,,Chorzy” .Tym razem usłyszymy go w autorskim repertuarze w nieco innym 
klimacie. Gospodynią wieczoru będzie Anna Treter. 
 
– Wszyscy artyści wystąpią w koncercie galowym ze swoimi zespołami i zaprezentują wybór swoich 
najpiękniejszych, najbardziej znaczących piosenek. Tytułując ten koncert, chciałam podkreślić, że 
słowa, które padną ze sceny maja swoją wielką wartość i ważność, bo wszyscy zaproszeni wykonawcy 
są mistrzami pięknych tekstów piosenek. Melodie i aranżacje też Państwa urzekną. Tym razem ja, 
wspierana nieco przez Andrzeja Poniedzielskiego, poprowadzę ten koncert, chwilami nawet śpiewająco 
–  mówi Anna Treter. 
 
Szczegóły na stronie www.piosenkarnia.pl.  
 
Serdecznie zapraszamy! 
 
	
	
	
	
	



	
PROGRAM: 
 
01.09.2021-30.10.2021 
Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i Wykonawców "Piosenkarnia" – nadsyłanie 
zgłoszeń  
OnLINE 
 
07-15 listopada 2021 
GŁOSOWANIE Internautów na najlepszą polską piosenkę!  
Najnowsze interpretacje oraz trendy w twórczości polskich artystów poznamy podczas prezentacji 
wybranych finalistów konkursu, prezentowanych na stronie fundacji www.piosenkarnia.pl. Na 
podstawie głosów Internautów oraz werdyktu Jury wybrani zostaną zwycięzcy konkursu.  
OnLINE 
 
16 listopada 2020  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW Konkursu - wyniki głosowania Internautów oraz obrad Jury festiwalu.   
OnLINE 
 
18 listopada  2021 
ALBUM NIEZWYKŁYCH ARTYSTÓW vol.1- Recital zespołu OREADA  
ONLINE, retransmisja z Klubu Gwarek 
 
20 listopada  2021 
KONCERT GALOWY 14. Festiwalu Twórczości Korowód p.t. „Od słowa do słowa”. 
Wystąpią: Andrzej Poniedzielski, Andrzej Garczarek,  laureaci poprzednich edycji: Zuza Wiśniewska, 
Olek Różanek. Artyści wystąpią z towarzyszeniem zespołów. Gospodyni wieczoru Anna Treter. 
Nowohuckie Centrum Kultury 
 
www.piosenkarnia.pl  

 
 
 
 
 
 
Historia festiwalu 
 
Festiwal Twórczości Korowód odbywa się w Krakowie od 2008 roku. Jest on prezentacją i 
popularyzacją dorobku artystycznego wybitnych polskich twórców oraz utalentowanych przedstawicieli 
młodego pokolenia. Położenie głównego nacisku na twórczość oryginalną i autorską prezentowaną w 
języku polskim, ukazanie szerokiej gamy gatunków muzycznych, dbałość o dobór utworów, 
międzypokoleniowa wymiana doświadczeń twórczych, łączenie tradycji ze współczesnością, to 
najważniejsze założenia festiwalu. 
 
Dotychczas w ramach Festiwalu Twórczości Korowód zaprezentowane zostały widowiska poświęcone 
wyjątkowym twórcom polskiej kultury literacko-muzycznej, takim jak: Marek Grechuta (2008), Leszek 
Aleksander Moczulski (2009), Jan Kanty Pawluśkiewicz, Wojciech Bellon (2010), Andrzej 
Poniedzielski (2011), Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Bukartyk, Jaromir Nohavica (2012), Lech Janerka 
(2013), Wojciech Młynarski (2014), Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora (2015), Jonasz Kofta (2016), 
Wielka Gala 10-cio lecia, prezentująca najpiękniejsze piosenki dotychczasowych edycji festiwalu 
(2017), Alosza Awdiejew, Renata Przemyk, Zespół Reprezentacyjny - ,,Ballady Świata”(2018), ,,Autor! 
Autor!” - Krzysztof Daukszewicz, Krzysztof Piasecki, Adam Strug, Grzegorz Tomczak, Anna Treter, 



Hanka Wójciak i in.( 2019), Wieczór recitali online, a  w nim: Anna Treter, Grzegorz Tomczak, Kuba 
Blokesz, Monika Kowalczyk i zespoły: GOCH., SHA- H.Wójciak, S. Jara (2020). 

 
Corocznie festiwalowi towarzyszy „Ogólnopolski Konkurs Twórców i Wykonawców „Piosenkarnia” 
skierowany do młodych autorów, kompozytorów, wykonawców, którzy tworzą własne piosenki lub 
interpretują utwory innych twórców w interesujący sposób.  
 
Wspólnym mianownikiem wszystkich wykonywanych podczas festiwalu utworów jest dobry, literacki 
tekst, muzycznie zaś jest on prezentacją szerokiego wachlarza gatunków – od poetyckich ballad, przez 
piosenkę kabaretową, po folk, rock, blues i pop. 
 
Organizator:  
Fundacja Piosenkarnia Anny Treter 
www.piosenkarnia.pl  
Partnerzy i Przyjaciele Festiwalu:  
Gmina Miejska Kraków, Województwo Małopolskie, AGH, Stowarzyszenie ZAiKS,  
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP, Bacówka Towary Tradycyjne. 
Patroni medialni: Tygodnik Przegląd, portal nascenie.info 
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz ze środków Miasta 
Krakowa. 
	


