
 

 

 

 
 
NAPISZ SŁOWA PIEŚNI O MAZOWSZU! 
 
Trwają poszukiwania autora tekstu do „Pieśni o Mazowszu”. Na zwycięzcę czeka nagroda 
w wysokości 10 tys. zł. – Do udziału w naszym konkursie zachęcam wszystkich – zarówno amatorów, 
jak i profesjonalistów. Niech to będzie wyzwanie, ale też dobra zabawa, z której być może powstanie 
ciekawy utwór – zachęca marszałek Adam Struzik.  
 
Swoje pieśni i hymny ma wiele polskich regionów czy miast. Jednak do tej pory – nie Mazowsze. Tymczasem 
utwór taki mógłby być wykorzystywany podczas wielu uroczystości w regionie. Organizatorzy konkursu 
zapewniają jednak, że nie chcą narzucać takiego utworu, skoro ma być symbolem całej mazowieckiej 
wspólnoty.  
 
– Niech słowa napiszą sami mieszkańcy – namawia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 
– Oczywiście, utwór musi spełniać określone wymagania, ale najważniejsza jest kreatywność i pomysł.  
 
Krótki utwór, składający się z maksymalnie trzech zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu i 
pomóc w budowaniu tożsamości regionalnej. Prace można przesyłać do 15 kwietnia br.  
 
Kto może wziąć udział w konkursie?  
Konkurs Samorządu Województwa Mazowieckiego skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców 
województwa mazowieckiego. Każdy uczestnik może przesłać jedną autorską pracę poświęconą 
Mazowszu. Utwór ma umacniać więź mieszkańców województwa z regionem, podkreślać jego jedność oraz 
tożsamość mieszkańców.  
Twórczo o Mazowszu 
Na konkurs można nadsyłać autorskie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane teksty. Prace powinny być 
krótkie – maksymalnie 800 znaków bez spacji, a tekst nie może mieć więcej niż trzy zwrotki i 
powtarzający się refren. Podczas oceny komisja konkursowa premiować będzie utwory, zwracające uwagę 
m.in. na bogatą historię regionu, centralne położenie, walory przyrodnicze oraz różnorodność kulturową. 
Wysoko oceniane będą teksty podkreślające najmocniejsze strony regionu np. nowoczesność, dynamiczny 
rozwój i atrakcyjność dla inwestorów oraz kładące nacisk na wartości takie jak: poczucie wspólnoty, 
solidarność, tolerancja i otwartość.  
Nagrody 
Na autora zwycięskiej „Pieśni o Mazowszu” czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Komisja 
konkursowa może przyznać wyróżnienia. – Przekonaliśmy się wielokrotnie, że w mieszkańcach ziemi 
mazowieckiej drzemią ogromne talenty. Jestem przekonany, że uda nam się, spośród nadesłanych prac, 
wyłonić prawdziwą perełkę, do której później postaram się napisać godną muzykę. Zachęcam do udziału 



 

 

w konkursie – mówi Jacek Boniecki, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”, członek komisji konkursowej.  
Jak wziąć udział w konkursie? 
Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem 
należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 
26, 03-719 Warszawa lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – 
Pieśń o Mazowszu”. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia br. 
 
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy. 
 

 


