
Hot16challenge:  
 
Akcję hot16challenge zainicjował raper Karol „Solar” Poziemski w sierpniu 2014 roku. W            
tym roku akcja ma swoją drugą edycję. Całe wyzwanie polegało na tym, że dany wykonawca               
miał ułożyć 16- wersowy tekst, najczęściej nawiązujący do obecnej sytuacji światowej jak i             
krajowej i zarapować go do dowolnego bitu, czyli podkładu muzycznego, a następnie            
nominować do tego kolejne osoby. Artysta musiał wykonać zadanie w przeciągu           
maksymalnie 72 godzin od momentu nominacji, wpłacić dowolną kwotę na fundację           
zorganizowaną w serwisie siepomaga.pl oraz udostępnić link do zbiórki w opisie swojego            
materiału filmowego. Dnia 28 maj 2020 roku w ten sposób udało się zebrać ponad 3,3 mln zł.                 
Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone były na walkę z pandemią koronawirusa,          
wspomagały szpitale i personel medyczny. Dzięki akcji link do zbiórki do tej pory został              
udostępniony ponad 23 tysiące razy. Z czasem nominacje zaczęły dotyczyć również osób            
niezwiązanych z branżą muzyczną, wówczas powstał nowy hashtag: #brzydka16challenge.         
Do tej pory w wyzwaniu wzięło udział już ponad 800 osób. Do podjęcia się tego zadania                
zostali nominowani również zagraniczni artyści, tacy jak SnoopDogg i Ed Sheeran. Twórca            
całej akcji - Solar zapowiedział już, że wyzwanie niedługo dobiegnie końca, a on sam wyda               
płytę zawierającą najlepsze zwrotki z hot16challenge. Cały dochód z jej sprzedaży ma zostać             
przeznaczony na cele charytatywne. 
 
Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów VILO odnośnie różnych aspektów związanych z          
akcją hot16challenge. W ankiecie udział wzięło 86 osób. Jedynie na pytanie czwarte            
odpowiedzi udzieliły 83 osoby, gdzie w przypadku pozostałych pytań padły po 84            
odpowiedzi. Zadaliśmy kilka pytań, a pierwszym z nich było to, jaki wykon najbardziej             
zapadł w pamięć uczestnikom ankiety. Na pierwszym oraz drugim miejscu uplasowały się            
osoby ze świata polityki z liczbą 12 oraz 11 głosów. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął                
natomiast Taconafide uzyskując 6 głosów. W kolejnym pytaniu ankietowani musieli          
powiedzieć, który utwór według nich miał najbardziej wartościowe przesłanie. Pierwsze oraz           
trzecie miejsce ponownie należało do polityków, którzy otrzymali kolejno 7 oraz 4 głosy. Na              
drugim miejscu uplasował się natomiast Dawid Podsiadło z liczbą 6 głosów. Trzecie pytanie             
dotyczyło samego wykonania, czyli który utwór najbardziej podobał się ankietowanym. Na           
samym przodzie znalazł się popularny wśród młodzieży polityk, wyprzedzając konkurentów          
niewielką liczbą głosów, których łącznie uzyskał 8. Drugą i trzecią pozycję w tym             
zestawieniu zajęli kolejno Dawid Podsiadło oraz ponownie Taconafide z ilością 7 oraz 5             
głosów. Ostatnie pytanie nawiązywało do podejścia ankietowanych do całej akcji          
#hot16challenge. W tym przypadku wyniki ankiety były dosyć jednoznaczne. Pozytywnie          
podejście do całej akcji zadeklarowało bowiem aż 67 pytanych, podejście negatywne 13, a             
neutralne jedynie 3.  
 

Skróty i zmiany pochodzą od redakcji. 
 


