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Biblioteka Polskiej Piosenki to autoryzowane źródło informacji dotyczących 

polskiej pieśni i piosenki. Jednym z kluczowych celów Biblioteki jest opracowanie, 

udostępnianie informacji oraz ich prezentacja w Internecie, w Cyfrowej Bibliotece Polskiej 

Piosenki. W CBPP znaleźć można ponad 60 000 rekordów, z czego ponad 2000 stanowią 
biogramy autorów tekstów i muzyki oraz historie zespołów, a także wykonawców. 

Większość pieśni i piosenek opatrzona jest przypisami, w których poza wskazaniem autorów 

tekstów i muzyki, znajduje się geneza powstania utworu. Nasza Cyfrowa Biblioteka 

odnotowuje 700 tysięcy wejść miesięcznie!  

W ostatnim czasie wspólnie z Biblioteką Jagiellońską zrealizowaliśmy projekt unijny 

pn. „Polskie pieśni i piosenki jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej 

Piosenki - cz. 2”, Nie ograniczamy się tylko do działalności bibliotecznej.  

Biblioteka Polskiej Piosenki realizuje także wiele projektów edukacyjnych, 

kulturalnych oraz społecznych, dalece wykraczających  poza działalność zwykłej biblioteki. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

1. Lekcje Śpiewania 

Lekcje Śpiewania to już ponad czterdzieści sześć koncertów, podczas których 

kilkutysięczna publiczność uczy się polskich piosenek, pieśni i kolęd. Mottem przewodnim 

Lekcji jest hasło „patriotyzm nie musi być cierpieniem!” Podczas naszych koncertów to 

nie artyści, ale właśnie publiczność jest głównym wykonawcą. Związany od początku  

z Lekcjami krakowski kabaret Loch Camelot wspiera i pomaga w śpiewaniu podając 

odpowiednią tonację i linię melodyczną. Rozdawane śpiewniki stanowią swoistą „pomoc 

naukową”, z której korzystają Krakowianie oraz turyści. Do tej pory w czterdziestu pięciu 

koncertach uczestniczyło blisko 300 000 ludzi, którzy otrzymali 200 000 egzemplarzy 

bezpłatnych śpiewników. Rekordowa Lekcja Śpiewania 11 listopada 2008 roku na Rynku 

Głównym w Krakowie zgromadziła 30 tys. uczestników.  

Poprzez cykliczne organizowanie Lekcji Śpiewania urzeczywistniona została idea jej 

pomysłodawcy - Waldemara Domańskiego – o propagowaniu radosnego patriotyzmu. 

Dzięki temu Biblioteka Polskiej Piosenki na trwałe wpisała się w krakowskie obchody 

ważnych świąt państwowych oraz innych uroczystości promując wolny od nacjonalizmów, 

radosny sposób świętowania poprzez śpiewanie. 

 

 

 



 

 

 

2. Europejska Lekcja Śpiewania 

2 lipca 2011 roku  odbyła się Europejska Lekcja Śpiewania. Na Rynku Głównym  

w Krakowie zostało zaśpiewanych 27 popularnych piosenek pochodzących z krajów Unii 

Europejskiej. Dobór utworów był wynikiem sondy, którą BPP przeprowadziła na terenie 

ambasad, przedstawicielstw instytucji kultury krajów Wspólnoty, jak również wśród  

eurodeputowanych. 

 

3. Śpiewnik Polaka 

Śpiewnik Polaka to darmowa publikacja multimedialna, w której znajduje się 115 

utworów opracowanych w formie nut, tekstów, podkładów muzycznych oraz plików mp3. 

Można je bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Biblioteki Polskiej Piosenki i wykorzystać 
do celów edukacyjnych lub na użytek własny. Śpiewnik może być także wykorzystany 

podczas przygotowywania  np. akademii szkolnych związanych ze świętami narodowymi, 

jak też innych państwowych uroczystości organizować przez urzędy miast i organizacje 

patriotyczne. Śpiewnik Polaka uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej  

oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Biblioteka Polskiej Piosenki planuje powiększyć 
zbiór pieśni narodowych o kolejnych 150 utworów. 

 

4. 100 lat pieśni „Rota” 

11 września 2010 roku na Placu Matejki w Krakowie Bibliotece udało się zgromadzić  
kilkutysięczny tłum, aby świętować 100 lecie odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego 

ufundowanego przez Ignacego Paderewskiego w pięćsetną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. 

Jednym z ważniejszych powodów tak licznej frekwencji było również stulecie pieśni „Rota”. 

Przed wiekiem, w tym samym miejscu, spotkały się chóry z całej Rzeczpospolitej, aby po raz 

pierwszy wspólnie zaśpiewać ten ważny dla wielu Polaków utwór. Dzięki Bibliotece Polskiej 

Piosenki 1500 wokalistów przybyło z całego kraju tego dnia do Krakowa, aby uczestniczyć  
w niecodziennej rekonstrukcji i wykonać tę pieśń pieśni na cztery głosy. 

 

5. Usynowienie utworu „Góralu, czy ci nie żal?” 

To wyjątkowy projekt kulturalny związany ze 150-leciem powstania pieśni „Góralu, 

czy Ci nie żal”. Z okazji tego jubileuszu Waldemar Domański wystosował apel do środowisk 

góralskich o włączenie pieśni do kanonu tatrzańskiego folkloru. Momentem kulminacyjnym 

projektu było uroczyste, symboliczne usynowienie pieśni przez Górali 26 sierpnia 2012 roku 

w Zakopanem podczas Święta Ziem Górskich. 

 



 

 

 

6. PODAJ DALEJ! 

Powszechny Spis Muzyków Małopolski to zbiór informacji o ponad 450 zespołach  

z terenów Małopolski, 800 chórach i 150 orkiestrach, które przyłączyły się do akcji 

promującej potencjał muzyczny naszego regionu. Celem Spisu jest ożywienie rynku 

muzycznego, jak też stworzenie profesjonalnej i wiarygodnej bazy danych osób i zespołów,  

a także orkiestr i chórów, które działają na terenie województwa małopolskiego.  

Akcja prowadzona we współpracy z Urzędem Miasta trwa od lipca 2011 roku i staje 

się coraz bardziej popularna. Dzięki Bibliotece kilkanaście młodych, dobrze 

zapowiadających się zespołów muzycznych miało okazję wystąpić na antenie Radia PLUS  

i zaprezentować słuchaczom swoją twórczość. Nieodłączną częścią akcji PODAJ DALEJ! są 
koncerty organizowane w krakowskim klubie ARKA. Sezon koncertowy został rozpoczęty  

w maju tego roku świetnym występem FRITTATY i trwa nieprzerwanie do dziś.  

W spisie staramy się zamieścić informacje o wszystkich muzykach, kompozytorach, 

zespołach, chórach, orkiestrach lub innych formacjach muzycznych działających na terenie 

Małopolski, które posiadają swoją oficjalną stronę internetową.  

 

7. GRAJMY PO POLSKU! 

To akcja Biblioteki Polskiej Piosenki, której celem było zwrócenie uwagi na 

narastające zjawisko rezygnacji z polskiego repertuaru w miejscach publicznych takich jak 

galerie, sklepy, taksówki, restaurację itp., gdzie słychać głównie muzykę zagraniczną.  
W akcji wzięły udział urzędy miast, kongregacje kupieckie, filharmonie i szkoły muzyczne,  

a także liczne restauracje na terenie całej Polski. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 

8. Towarzystwo Śpiewacze 

Towarzystwo Śpiewacze to organizowane od 2008 roku cykliczne spotkania, podczas 

których uczestnicy śpiewają i uczą się polskich piosnek. Mają one spontaniczny charakter 

typu flash mob i skupiają stałą grupę (od 100 do 300 osób) śpiewających. To niezwykłe 

Towarzystwo, którego wierni członkowie spotykają się z potrzeby serca i dla czystej 

przyjemności. Do Towarzystwa może należeć każdy – od profesjonalisty, do śpiewającego 

„inaczej”. Nie posiada dyrektorów ani prezesów. Towarzystwo śpiewa w różnych, ciekawych 

miejscach Krakowa np. w Budynku Muzeum Narodowego, na Kopcu Kościuszki, czy barce 

płynącej po Wiśle. 

 



 

 

 

9. Polacy nie gęsi  

Jest to akcja społeczna, która miała na celu zwrócenie uwagi na niepokojące zmiany 

w języku polskim, tj. tolerowanie niechlujnych wypowiedzi, katastrofalna dykcja oraz błędy 

językowe ze słynnym „włanczać” na czele. We współpracy ze znanym logopedą - prof. dr 

hab. Jagodą Cieszyńską z Uniwersytetu Pedagogicznego, Radiem Kraków i Dziennikiem 

Polskim zrealizowano szereg audycji poświęconych językowi ojczystemu, jak również 
zamieszczono na łamach gazety ćwiczenia logopedyczne służące poprawie języka polskiego. 

Efektem końcowym akcji była zbiorowa nauka kilku tysięcy ludzi prawidłowej wymowy 

trudnych wyrazów w trakcie 35. Lekcji Śpiewania, 11 listopada 2009 roku, na Rynku 

Głównym. Przed koncertem w pobliżu sceny uruchomiono darmowy gabinet logopedyczny, 

w którym można było zasięgnąć opinii specjalistów. Akcji przyświecało motto: Użycie 

języka jest wymiarem naszego patriotyzmu. Każdy myślący człowiek powinien ćwiczyć 
prawidłową wymowę, bowiem aby pięknie myśleć, trzeba pięknie mówić. 

 

10. Warsztaty muzyczne 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”  zajmuje się także promowaniem 

postaw patriotycznych wśród najmłodszych, poprzez organizowanie warsztatów muzycznych 

dla młodzieży szkolnej. Półtoragodzinne, nieodpłatne zajęcia grupowe (60-80 osób) 

prowadzone są przez wykładowcę PWST  Ewę Kornecką oraz zawodowego muzyka  

Waldemara Gronia. Do tej pory uczestniczyło w nich kilkuset uczniów z małopolskich szkół.  

W ostatnim okresie prowadziliśmy tego typu zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Szczyrzycu. Efektem tych zajęć był występ uczniów tej szkoły podczas 45. Lekcji 

Śpiewania, 3-go maja, na Rynku Głównym w Krakowie. Projekt był dofinansowany przez 

Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich) wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Szczyrzyckiej, Doliny 

Stradomki Grodziska. 

 

11. Szanujmy Wspomnienia 

Akcja trwa od sierpnia 2008 roku. Honorowy patronat nad nią objęło Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt BPP realizowany jest we współpracy  

z Biblioteką Jagiellońską oraz Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem 

akcji jest zebranie i opracowanie zasobów dotyczących działalności polskich twórców 

związanych z muzyką rozrywkową, popularną i ludową. 

 

 



 

 

 

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA 

 

12. Złoty Liść 

 17 października 2008 r. Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro pod 

honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana 

Zdrojewskiego, Prezydenta Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Rodziny Foggów, 

przyznali Ośrodkowi Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” oraz Kabaretowi Loch Camelot 

honorowe wyróżnienia Złote Liście Retro’2008 za całokształt działalności artystycznej,  

w szczególności związanej z twórczością okresu 20-lecia międzywojennego oraz za 

działalność organizacyjną, wydawniczą i popularyzatorską.  

Biblioteka Polskiej Piosenki wyróżniona została za pionierską inicjatywę utworzenia 

internetowego archiwum polskiej piosenki (CBPP) oraz akcję Szanujmy Wspomnienia, 

natomiast zespół Kabaretu Loch Camelot pod kierownictwem Kazimierza Madeja – za 15-

letnią działalność popularyzującą utwory okresu 20-lecia międzywojennego ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości Mariana Hemara i piosenek lwowskich oraz 

współorganizowanie krakowskich Lekcji Śpiewania. 

 

13. Srebrny Krzyż Zasługi 

28.10.2008 roku Waldemar Domański otrzymał odznaczenie: Srebrny Krzyż  
Zasługi za działalność kulturalną. 

14. Waldemar Domański Człowiekiem Roku 2011 

Waldemar Domański został ogłoszony Człowiekiem Roku 2011. W kolejnej edycji 

plebiscytu zorganizowanego przez Gazetę Krakowską, czytelnicy wybierali swoich 

faworytów wśród 39. osób zaproponowanych przez Kolegium Redakcyjne.  

28 lutego w Teatrze Słowackiego ogłoszono wyniki plebiscytu. W dziesiątce równorzędnych 

Ludzi Roku 2011 znalazł się także Waldemar Domański, nagrodzony za stworzenie Ośrodka 

Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”, jak również organizowanie w Krakowie Lekcji 

Śpiewania oraz akcji społecznej - Radni dla Bezradnych.  

  

 

 

 



 

 

 

PROJEKTY 

15. Patriotyzm Jutra 2012 

W marcu 2012 roku Biblioteka Polskiej Piosenki otrzymała dotację na realizację 
projektu Patriotyzm Jutra 2012. Konkurs na wypromowanie nowoczesnych postaw 

patriotycznych zorganizowało Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pomysł na Lekcje 

Historii w Piosence został doceniony, dzięki temu możliwe stało się zorganizowanie Lekcji w 

Warszawie, w listopadzie 2012 roku. 

16. Projekt Unijny 

14 października 2010 roku Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”  podpisał 

umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. Polskie 

pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu 
Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla 

rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Przedmiotem zaplanowanego na dwa lata projektu była digitalizacja oraz opracowanie 

w bazie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki druków muzycznych i rękopisów będących  

w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej, związanych z tematyką polskiej pieśni i piosenki. 

Prace te są kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań, które były realizowane ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


