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KOMPOZYTORZY 
 

 

A. Fryderyk Chopin urodził się w 1810 (tysiąc osiemset dziesiątym) roku 

w Żelazowej Woli. To jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich epoki 

romantyzmu. Chopin był chłopcem utalentowanym, oprócz muzycznego, 

posiadał również talent literacki i malarski. We wczesnych latach szkolnych w 

czasie lekcji zaczął rysować portret nauczyciela – był to czyn karygodny, lecz 

portret tak się spodobał, że ten go pochwalił. Już w 1810 (tysiąc osiemset 

dziesiątym) roku cała rodzina przeniosła się do Warszawy. Naukę rozpoczął w 

Liceum Warszawskim, a jego nauczycielem został Wojciech Żywny. W 1817 

(tysiąc osiemset siedemnastym) roku Chopin skomponował swój pierwszy 

utwór, a rok później publicznie wystąpił na koncercie charytatywnym z 

„Koncertem fortepianowym g-moll‖.  

Spędzając wakacje w majątku swego kolegi na Mazowszu, zetknął się z 

muzyką ludową i żydowskim folklorem. Zaowocowało to „Mazurkiem a-moll‖. 

W 1826 (tysiąc osiemset dwudziestym szóstym) roku rozpoczął studia u 

Józefa Elsnera, który po trzyletniej nauce wystawił Chopinowi następującą 

opinię: „Szopen Friderik – szczególna zdatność, geniusz muzyczny‖. 

Chopin rozpoczął koncerty, grał w Wiedniu, Warszawie i Paryżu. Pisano 

wówczas o nim, że: „jest cały oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha‖. 

W październiku 1830 (tysiąc osiemset trzydziestego) roku dał pożegnalny, 

jak się okazało, koncert w Warszawie. Opuścił Warszawę żegnany kantatą 

Józefa Elsnera pt. (pod tytułem) „Zrodzony w polskiej krainie‖. 

Wybuch powstania listopadowego zastał go w Wiedniu, chciał wrócić do 

kraju, lecz znajomi go powstrzymali. Po upadku powstania listopadowego powstała 

„Etiuda c-moll‖, zwana „Rewolucyjną‖. Po przybyciu do Paryża grał koncerty, a w 

prasie pojawiały się piękne recenzje: „Panowie, czapki z głów, oto geniusz‖. 

Podczas jednego z występów zdenerwowany Mickiewicz podszedł do 

niego ze słowami: „Mógłbyś porywać tłumy! A ty ledwie zadajesz sobie trud 

łaskotania nerwów arystokratycznych!‖. 

W maju 1838 (tysiąc osiemset trzydziestego ósmego) roku zaprzyjaźnił się 

z bulwersującą pisarką George Sand. Malarz Delacroix naszkicował ich wspólny 

portret. Wspólnie z Sand wyjechał na Majorkę, by tamtejszy klimat podratował 

zdrowie artysty. Podróżowali po Włoszech, cały czas utrzymując związek w 

tajemnicy. Po wielu zdradach Sand i scenach zazdrości Chopina chaotyczny 

związek dwojga artystów rozpadł się dwa lata przed śmiercią kompozytora. W 

2002 (dwa tysiące drugim) roku powstał film o życiu Chopina pt. (pod tytułem) 

„Chopin. Pragnienie miłości‖ ukazujący ten związek. 

W 1849 (tysiąc osiemset czterdziestym dziewiątym) roku lekarz stwierdził 

gruźlicę w ostatnim stadium. Obecnie badania jako przyczynę śmierci wskazują 

mukowiscydozę. Artysta umierał kilka dni w męczarniach, był wychudzony, ważył 
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tylko 40 (czterdzieści) kilogramów. Chopin zapragnął, by na jego mszy 

pogrzebowej zagrano „Requiem‖ Mozarta, a po jego śmierci serce wyjęto z ciała i 

przewieziono do Polski. Tak też się stało – serce Chopina przemyciła pod spódnicą 

jego siostra i umieściła w filarze kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.  

Jednym z jego najpopularniejszych utworów jest „Marsz pogrzebowy‖, 

część „Sonaty fortepianowej b-moll‖, melodia, którą często żegnamy bliskich. 

Utwory wirtuoza, zwłaszcza polonezy i mazurki, traktowane były jak 

synonim polskości. Pianista Ignacy Jan Paderewski powiedział w setną rocznicę 

urodzin Chopina: „Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. 

Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam 

wzbraniano: (...) naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt 

spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy 

serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa 

radosna pieśń [...]‖. 

Polski poeta Cyprian Kamil Norwid skwitował geniusz Chopina słowami w 

nekrologu: „Sercem Polak, rodem warszawianin, a talentem świata obywatel‖.  
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Chopin urodził się w Żelazowej Woli.   

2. Był wirtuozem gry na skrzypcach, pisał mazurki i polonezy.   

3. Skomponował „Etiudę Rewolucyjną‖ po upadku powstania listopadowego.   

4. Był mężem skandalizującej pisarki francuskiej, George Sand.   

5. Serce Chopina znajduje się w warszawskim kościele Świętego Krzyża.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wykreślić wyrazy, które nie pasują do pozostałych: 

1. skrzypce – smyczek – etiuda – kałamarz 

2. muzyka – piosenka – grzebień – melodia 

3. wiolonczela – koncert – nuty – parapet 

4. koncert – widownia – dyrygent – butelka 

5. fortepian – klawiatura – wirtuoz – czekolada 

6. gitara – altówka – kontrabas – kaktus 

7. mazurek – kujawiak – zakrętka – oberek 

8. kompozytor – muzyk – artysta – dyszel 

9. opera – drukarka – operetka – symfonia 

10. recenzja – opis – omówienie – żart 
 

Ćwiczenie 3. Proszę powiedzieć, na jakim instrumencie swoje mazurki 

komponował Fryderyk Chopin. 
 

B. Stanisław Moniuszko – ten przyszły polski kompozytor, dyrygent i 

pedagog urodził się w 1819 (tysiąc osiemset dziewiętnastym) roku koło Wilna w 

rodzinie o patriotycznych tradycjach. 
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Naukę gry na fortepianie rozpoczynał w Warszawie, potem uczył się w 

Mińsku. Studiował również w Berlinie. Po powrocie z Berlina ożenił się i z żoną 

zamieszkał w Wilnie. Tam rozpoczął pracę. W 1848 (tysiąc osiemset 

czterdziestym ósmym) roku poprowadził prawykonanie dwuaktowej opery 

„Halka‖. 10 (dziesięć) lat później nowa czteroaktowa „Halka‖ odniosła ogromny 

sukces w Warszawie. 

W 1858 (tysiąc osiemset pięćdziesiątym ósmym) roku został pierwszym 

dyrygentem Opery Polskiej w Warszawie. Pracował dużo, lecz sytuacja 

polityczna nie sprzyjała tworzeniu, upadek powstania styczniowego hamował 

jego pracę jako kompozytora. Jednak, gdy w 1865 (tysiąc osiemset 

sześćdziesiątym piątym) roku wystawiono operę „Straszny dwór‖, to odniosła 

również bardzo duży sukces. Kolejny sukces przyniosło mu wykonanie 

„Sonetów krymskich‖ skomponowanych w 1867 (tysiąc osiemset 

sześćdziesiątym siódmym) roku do wierszy Mickiewicza.  

W Warszawie mieszkał z całą rodziną, miał dziesięcioro dzieci. Ciągle 

borykał się z kłopotami finansowymi. Tak pisał w liście: „Ze mną dzieje się 

zawsze to samo. Niepłacone długi i procenta pochłaniają wszystkie moje 

dochody‖. 

Stanisław Moniuszko zmarł nagle w 1872 (tysiąc osiemset siedemdziesiątym 

drugim) roku na atak serca, został pochowany na warszawskich Powązkach, a 

pogrzeb stał się manifestacja narodową. 

W jego biografii autorstwa Aleksandra Walickiego czytamy: „Postać i 

ułożenie Moniuszki były bardzo niepospolite... Wzrostu był miernego, a nawet 

bardziej niskiego [...]. Oczy błękitne, trochę zezowate, małe, lecz pełne wyrazu. 

One to głównie nadawały fizjognomii tę cechę wysokiej inteligencji i zapału, 

która go tak wyróżniała od innych [...]. W obejściu się ze wszystkimi był 

nadzwyczaj grzecznym i delikatnym, w towarzystwie miał maniery 

dystyngowane, znamionujące wielkie obycie się ze światem, lecz zarazem i 

wielką skromność‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się na początku XX (dwudziestego) wieku.   

2. Skomponował „Halkę‖ i „Straszny dwór‖.   

3. Kompozytor muzyki do wierszy Adama Mickiewicza.   

4. Był pierwszym dyrygentem Opery Polskiej w Warszawie.   

5. Był człowiekiem niezwykle zamożnym.   

6. Zmarł w Paryżu.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wymienić tytuły najważniejszych dzieł muzycznych, 

które skomponował Stanisław Moniuszko. 
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Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić słowa oznaczające instrument muzyczny: 

gitara, skrzypce, leżak, fortepian, wiolonczela, gniazdo, pianino, buty, organy, 

klawesyn, piszczałki, bęben, grzech, grzechotka, skrzypce, klarnet, koszyk, 

magazyn, saksofon, trąbka, organy, kontrabas, wiolonczela, fioletowy, organka, 

karzeł, fujarka, latawiec, harmonia. 

 

C. Witold Lutosławski urodził się w 1913 (tysiąc dziewięćset trzynastym) 

roku w Warszawie, był kompozytorem i dyrygentem. Już w dzieciństwie zaczął 

komponować, grał na skrzypcach i fortepianie. Studiował w konserwatorium 

warszawskim. W czasie II (drugiej) wojny światowej walczył jako żołnierz i 

radiotelegrafista. Trafił do niewoli. Po wojnie dużo komponował i dyrygował 

głównie swoje utwory. Grywał w domach prywatnych, zbierając fundusze na 

pomoc dla ukrywających się artystów, m.in. (między innymi) dla Władysława 

Szpilmana, którego historię pokazał Roman Polański w filmie „Pianista‖. 

W czasie stanu wojennego jako jedyny reprezentował środowisko 

muzyczne w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie i wyraźnie 

opowiedział się za „Solidarnością‖. 

Lutosławski wraz ze swoją orkiestrą wystąpił w wielu krajach Europy i 

świata. Nie miał słuchu absolutnego, lecz cieszył się dużą sympatią wśród 

muzyków i słuchaczy. To jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich, 

klasyk XX (dwudziestego) wieku. Jego utwory wykonywali m.in (między 

innymi) Violetta Villas, Mieczysław Fogg czy Irena Santor. Pisał również 

piosenki dla dzieci, np. (na przykład) „O panu Tralalińskim‖ do słów Juliana 

Tuwima. Kompozytor zmarł w Warszawie w 1994 (tysiąc dziewięćset 

dziewięćdziesiątym czwartym) roku.  

W 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku obchodzony był w Polsce Rok 

Lutosławskiego. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. W czasie II (drugiej) wojny światowej przebywał poza granicami Polski.   

2. Grał na gitarze i kontrabasie.   

3. Komponował i dyrygował głównie swoje utwory.   

4. Pisał tylko poważną muzykę.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wstawić wyrazy z nawiasów w odpowiedniej formie: 

1. Witold Lutosławski był (dyrygent) ................................. . 

2. Artysta jest również (kompozytor) .................................... muzyki do wierszy 

dla dzieci. 

3. Kompozytor tworzył muzykę na (fortepian) .............. i (skrzypce) ............. . 

4. Studiował w (konserwatorium) ....................................... warszawskim. 

5. Zbierał (fundusz) ................................... na pomoc dla ukrywających się artystów. 
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D. Krzysztof Komeda urodził się w 1931 (tysiąc dziewięćset 
trzydziestym pierwszym) roku w Poznaniu. Był wybitnym polskim 
kompozytorem i pianistą jazzowym. Stworzył również muzykę do 65 
(sześćdziesięciu pięciu) filmów. Jest twórcą muzyki do filmu Andrzeja Wajdy 
„Niewinni czarodzieje‖, a także do filmu „Do widzenia, do jutra...‖ Janusza 
Morgensterna. Dla Janusza Passendorfera napisał ścieżkę dźwiękową do 
„Wyroku‖, z Jerzym Skolimowskim pracował przy filmie „Start‖. Ten bardzo 
zdolny muzyk tworzył również muzykę do filmów anonimowanych, 
dokumentalnych, zarówno krótko-, jak i pełnometrażowych.  

Z wykształcenia był lekarzem. Właściwie nazywał się Krzysztof Trzciński, 
lecz by ukryć przed przełożonymi swoją fascynację muzyką jazzową, która w 
latach pięćdziesiątych była źle postrzegana, przyjął pseudonim sceniczny – 
Komeda. Miłość do muzyki i przyjaźń z wieloma znanymi muzykami 
doprowadziły do rezygnacji z wykonywania zawodu lekarza. Założył zespół 
„Komeda Sextet‖, zespół grający bardzo ambitną muzykę jazzową, z której 
przebijała słowiańska dusza i tradycja.  

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to czas występów na festiwalach 
polskich i zagranicznych. W 1956 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym) 
roku Krzysztof Komeda odniósł ogromny sukces na festiwalu w Sopocie. W 
zespole muzyków był Jan „Ptaszyn‖ Wróblewski, genialny muzyk jazzowy, 
saksofonista barytonowy, który tak wspomina występ sekstetu Komedy na 
festiwalu: „Atmosfera z minuty na minutę stawała się coraz gorętsza. Czegoś 
podobnego jeszcze nikt nie słyszał. Żadnego grania do tańca. Żadnego 
efekciarstwa. Muzycy na scenie zachowywali się niczym członkowie konduktu 
pogrzebowego, czyli nikt nie podskakiwał, nie robił głupich min, nie machał 
rękami. Wszyscy skoncentrowani byli tylko na muzyce. I publiczność uległa. Po 
raz pierwszy jazzowego koncertu wyłącznie słuchano. W napięciu, z 
namaszczeniem. Na sopocką scenę spłynął duch Nowego Jorku i zaoceaniczny 
klimat. Muzyka kojarzona z buntem, rozrywką i murzyńskimi zabawami w tej 
właśnie chwili przerodziła się nad Bałtykiem w sztukę. Huknęły oklaski. Na 
samo zakończenie zespół zagrał „Memory of Bach‖. Publiczność oniemiała‖.  

Od następnego roku Krzysztof Komeda wielokrotnie koncertował w 
Krakowie i zdobywał główne nagrody na festiwalach jazzowych. Przeprowadził 
się do Krakowa i ożenił z Zofią, z która nie miał dzieci. Kobieta wcześniej była 
zamężna i miała syna.  

Od 1957 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego) roku nawiązał ścisłą 
współpracę z Romanem Polańskim i napisał muzykę do wielu filmów tego 
reżysera, m.in. (między innymi) do jego bardzo znanej etiudy filmowej „Dwaj 
ludzie z szafą‖, którą wykonał ze swoim zespołem. W 1968 (tysiąc dziewięćset 
sześćdziesiątym ósmym) roku Polański zaprosił go do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie powstała śliczna kołysanka do filmu „Dziecko Rosemary‖. Film odniósł 
ogromny sukces i życie Krzysztofa Komedy zmieniło się diametralnie, pojawił 
się luksusowy samochód, piękny dom i alkohol. Stany Zjednoczone go 
oczarowały, bo tam nikt nikogo nie pytał kim jest, ważne było tylko to, co potrafi.  
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W Hollywood poznał i zaprzyjaźnił się z Markiem Hłaską. Po kolejnej 

imprezie alkoholowej wracali piechotą i wydarzyło się nieszczęście. Marek 

Hłasko niechcący popchnął Krzysztofa, a ten, pijany i trochę kulawy, spadł ze 

skarpy i doznał urazu głowy. Jego żona poleciała do Stanów Zjednoczonych i 

przywiozła go do szpitala w Warszawie, gdzie po kilku dniach zmarł w kwietniu 

1969 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego dziewiątego) roku. Został pochowany 

w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim. W następnym miesiącu Hłasko 

umarł w niejasnych okolicznościach. Według słów żony Komedy, odczuwał 

wyrzuty sumienia po śmierci przyjaciela: „Marek przyczynił się do śmierci 

Krzysia, a potem sam sobie życie odebrał – jestem o tym przekonana‖. 

Krzysztof Komeda był pracowitym i bardzo zdolnym muzykiem 

jazzowym. Współpracował z wieloma znakomitymi muzykami i reżyserami, 

którzy go z nostalgią wspominają. Mówiono, że kochał muzykę, że wręcz był 

muzyką, potrafił wiele godzin spędzić przy fortepianie, do tego był przyjacielski 

i lubiany. Mówił: „Jazz jest grą niebezpieczną. Bezlitosną‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Krzysztof Komeda urodził się w dziewiętnastym wieku.   

2. Z wykształcenia był biologiem.   

3. Sławę przyniosła mu muzyka filmowa.   

4. Był twórcą muzyki do filmu „Pan Tadeusz‖.   

5. Zmarł i został pochowany w Paryżu.   

6. Komponował głównie bluesa.   
 

Ćwiczenie 2. Od podanych rzeczowników proszę utworzyć wykonawcę 

czynności. W razie konieczności proszę sięgnąć do słownika. 

Przykład: pianino – pianista 

saksofon –  

gitara – 

perkusja – 

wiolonczela – 

skrzypce – 

akordeon – 

trąbka – 

organy – 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wyjaśnić terminy.  

film krótkometrażowy – 

film pełnometrażowy – 

etiuda filmowa – 
 

Ćwiczenie 4. Proszę wyjaśnić powody, dla których artysta przyjął 

pseudonim sceniczny. 
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E. Krzysztof Penderecki urodził się w Dębicy w wielokulturowej 
rodzinie w 1933 (tysiąc dziewięćset trzydziestym trzecim) roku. Już od 
najmłodszych lat muzyka zdominowała jego życie. Najpierw ćwiczył na 
fortepianie, lecz szybko rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Zapragnął zostać 
mistrzem skrzypiec. Studia rozpoczął w Krakowie, a po ich ukończeniu został 
wykładowcą na swojej uczelni.  

Penderecki marzył o wyjeździe za granicę. Okazja pojawiła się w 1959 
(tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym dziewiątym) roku, kiedy to Związek 
Kompozytorów Polskich zorganizował konkurs, którego nagrodą było 
stypendium w Niemczech i paszport. By mieć pewność wygranej złamał 
regulamin konkursu i wysłał trzy kompozycje (zamiast dozwolonej jednej). Dla 
niepoznaki jedną napisał prawą ręką, drugą – lewą, a trzecią dał do przepisania. 
W ten sposób zdobył wszystkie trzy nagrody i spełnił marzenie o wyjeździe do 
Włoch, porzucając stypendium w Darmstadt. 

Przez 15 (piętnaście) lat był rektorem, a do dziś jest profesorem w swojej 
alma mater – Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach sześćdziesiątych znał 
go już cały muzyczny świat. Zerwał z radykalną awangardą i stworzył dzieło 
przystępne dla każdego melomana – „Pasję według świętego Łukasza‖. Sam 
powiedział: „Nie zależy mi na tym, jak „Pasja‖ zostanie określona, czy jest 
tradycjonalna, czy awangardowa. Dla mnie jest po prostu autentyczna. I to 
wystarczy‖. 

Jest twórcą wielu symfonii. W 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) 
roku zaczął komponować muzykę poświęconą ofiarom Grudnia‘70 
(siedemdziesiątego) roku, kardynałowi Wyszyńskiemu, Solidarności, świętemu 
Maksymilianowi Kolbemu, ofiarom Katynia i powstaniu warszawskiemu. Pisał 
również muzykę do filmów np. (na przykład) do „Lśnienia‖ Stanleya Kubricka, 
do „Egzorcysty‖ Williama Friedkina, do „Maski‖ braci Quay, „Wyspy 
tajemnic‖ Martina Scorsese‘a i do polskiego filmu pt. (pod tytułem) „Rękopis 
znaleziony w Saragossie‖ Wojciecha Jerzego Hasa. Jest także autorem muzyki 
do głośnego filmu Andrzeja Wajdy pt. (pod tytułem) „Katyń‖. 

Krzysztof Penderecki był członkiem honorowego komitetu poparcia 
Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 (dwa tysiące 
piętnastym) roku. 

Został laureatem wielu nagród i odznaczeń, zarówno polskich, jak i 
zagranicznych. Jest doktorem honoris causa na wielu uniwersytetach 
zagranicznych. Napisał również książkę zatytułowaną „Labirynt czasu. Pięć 
wykładów na koniec wieku‖. Mistrz jest ciągle aktywny zawodowo. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Jest mistrzem gry na skrzypcach i profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie.   

2. Studiował w Polsce.   

3. Jest autorem muzyki do filmu „Katyń‖.   

4. Jest twórcą wielu symfonii.   

5. Urodził się w Lublinie.   
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Ćwiczenie 2. Proszę ułożyć pytania do następujących zdań. 

1. Krzysztof Penderecki urodził się w Polsce. 

2. Artysta jest mistrzem gry na skrzypcach. 

3. Penderecki marzył o wyjeździe za granicę. 

4. Napisał muzykę do filmu pt. „Katyń‖ i do „Rekopisu znalezionego w Saragossie‖. 

5. Jest profesorem na Akademii Muzycznej w Krakowie. 

6. Przez 15 (piętnaście) lat był rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. 

7. Mistrz jest ciągle aktywny zawodowo. 

8. Krzysztof Penderecki mieszka w Krakowie. 

 

POWTÓRZENIE 

Czy pamiętasz... 

 kto jest autorem „Marsza żałobnego‖? 

 kto jest autorem „Halki‖ i „Strasznego dworu‖? 

 na jakich instrumentach grał Lutosławski? 

 kto skomponował muzykę do „Lśnienia‖? 


