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II Międzynarodowy 
Konkurs Muzyki Polskiej 
im. Stanisława Moniuszki 
11–18 września 2021 roku

Misja i cele Konkursu
Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisła-
wa Moniuszki jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz 
utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości zarówno 
Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów.

Konkurs promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza 
tej, która została zapomniana lub jest mniej popularna w praktyce 
koncertowej. Ma się przyczynić do tego, by szeroka publiczność 
poznała na nowo odkrywane utwory, a niesłusznie zaniedbana 
spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. 
Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych 
muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej 
znane dzieła polskich kompozytorów. Organizacja konkursu to tak-
że promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia 
artystyczne o międzynarodowym zasięgu. 

Podstawowe założenia 
Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczony dla róż-
nych składów wykonawczych. Druga edycja konkursu odbędzie 
się w dwóch kategoriach – fortepian i zespoły kameralne. W kon-
kursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się 
indywidualnie oraz jako zespoły kameralne (od duetów po składy 
dwunastoosobowe). W konkursie nie ma ograniczeń ze względu 
na wiek i obywatelstwo uczestników.
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Uczestnicy będą prezentować utwory 56 polskich kompozytorów, 
tworzących głównie w XIX i XX wieku. Przesłuchania konkursowe 
odbędą się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie od 11 do 18 września 2021 roku. Koncert laureatów, 
połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się 
w Filharmonii Podkarpackiej 18 września 2021 roku i zostanie powtó-
rzony 20 września 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Jury konkursu, złożone z wybitnych polskich i zagranicznych mu-
zyków oraz postaci życia muzycznego, przyzna w obu kategoriach 
odrębnie trzy nagrody główne: I nagrodę – w wysokości 20 000 EUR, 
II nagrodę – w wysokości 10 000 EUR, III nagrodę – w wysokości 
5000 EUR oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 1500 EUR. Ponadto 
zostaną przyznane nagrody specjalne za wykonanie utworów Stani-
sława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego i Henryka Pachulskiego 
oraz inne nagrody pozaregulaminowe.
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Kalendarium

LISTOPAD 2020
otwarcie elektronicznego systemu zgłoszeń do konkursu (formu-
larze on-line)

MARZEC /  K WIECIEŃ 2021 
eliminacje dla kandydatów z Polski (osób posiadających polskie 
obywatelstwo lub Kartę Polaka). Eliminacje nie są obowiązkowe i nie 
wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę 
opisaną w pkt. 10–12. Eliminacje odbędą się z Warszawie – dokład-
ny termin, miejsce i zasady eliminacji zostaną ogłoszone odrębnie

14 MAJA 2021
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu

1 CZERWCA 2021
ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników na stronie konkursu, 
powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną 

11-17 WRZEŚNIA
przeprowadzenie konkursu w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 
Malawskiego w Rzeszowie

18 WRZEŚNIA 2021 
koncert laureatów wraz z uroczystością wręczenia nagród

20 WRZEŚNIA 2021
powtórzenie koncertu laureatów w Filharmonii Narodowej

Regulamin, formularze aplikacyjne, informacje o repertua rze, kompo-
zytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczą-
ce wydarzenia są dostępne na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl. 
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Historia konkursu 
i dotychczasowi laureaci 

18 grudnia 2018 roku oficjalnie powołano do życia Międzynarodowy 
Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki organizowany 
przez Instytut Muzyki i Tańca pod patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem konkursu została 
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 
a gospodarzem wydarzenia Województwo Podkarpackie. List in-
tencyjny w sprawie utworzenia konkursu podpisali wicepremier, mi-
nister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, dyrektor 
Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki, dyrektor Filharmonii 
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof. Marta 
Wierzbieniec oraz marszałek województwa podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl. Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Nie-
podległości objął to wydarzenie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. 

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się 20–27 września 2019 roku 
w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 
w dwóch kategoriach: pianiści oraz zespoły kameralne. Do konkursu 
zakwalifikowało się 17 pianistów oraz 24 zespoły kameralne, łącznie 
81 muzyków. Uczestnicy pochodzili z Polski, Rosji, Ukrainy, Rumunii, 
Hongkongu i Izraela. 

W kategorii pianiści jury pod przewodnictwem prof. Jarosława 
Drzewieckiego przyznało pierwszą nagrodę rosyjskiemu pianiście 
Pavlowi Dombrovskiemu, wychowankowi moskiewskich szkół arty-
stycznych. Drugą nagrodę, ufundowaną przez Fundację PKO Banku 
Polskiego, zdobył polski pianista Piotr Ryszard Pawlak. Trzecia 
nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS tra-
fiła do rąk Mateusza Krzyżowskiego. Wyróżnienia w tej kategorii 
przypadły Michałowi Dziewiorowi, Tymoteuszowi Biesowi oraz 
Ivanowi Shemchukowi z Ukrainy. Wszyscy pianiści w etapie fi-
nałowym wykonywali wybrany przez siebie koncert fortepianowy 
z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej 

I I  M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  K O N K U R S  M U Z Y K I  P O L S K I E J



im. Artura Malawskiego pod batutą Tadeusza Chmiela i Jerzego 
Salwarowskiego. 

W kategorii zespoły kameralne jury pod przewodnictwem prof. An-
drzeja Tatarskiego przyznało pierwszą nagrodę duetowi skrzypco-
wemu z Polski – Gidaszewska / Łaguniak Duo (obecnie Polish Violin 
Duo). W tej kategorii konkursowej jury zadecydowało o przyznaniu 
dwóch równorzędnych drugich nagród. Przypadły one kwartetowi 
smyczkowemu Ãtma Quartet oraz kwintetowi dętemu Cracow 
Golden Quintet. Nagrodę dla zespołu Ãtma Quartet ufundował 
Związek Artystów Wykonawców STOART. W tej kategorii nie 
przyznano trzeciej nagrody, wyróżnienia przypadły następującym 
zespołom: Roksana Kwaśnikowska / Łukasz Chrzęszczyk, Novi 
Piano Duo oraz Apeiron Trio. 

Zwieńczeniem konkursu była uroczysta gala rozdania nagród 
połączona z koncertem laureatów. Koncert był retransmitowany 
w telewizji TVP Kultura, zaś wybrane fragmenty zaprezentowano 
na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. Dla tych melo-
manów, którzy nie mogli być obecni w Rzeszowie, koncert został 
powtórzony w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej.

Finansowe nagrody regulaminowe w konkursie wyniosły łącznie  
84 000 Euro. Przyznano również nagrody pozaregulaminowe – łącznie  
20 koncertów w kraju i za granicą, dwie nagrody młodych krytyków 
oraz dwie nagrody w formie rocznej opieki medialnej.

Pierwszą edycję konkursu zorganizowano według najnowszych ten-
dencji realizacji tego typu przedsięwzięć na świecie tj. jako ważne 
wydarzenie w branży muzycznej, ale także jako inicjatywę otwartą 
dla każdego zainteresowanego odkrywaniem muzyki – w szczegól-
ności muzyki polskiej, m.in. dzięki włączeniu rozmaitych wydarzeń 
towarzyszących. 

Podczas trwania konkursu odbyły się targi wydawnictw nutowych 
i fonograficznych, spotkanie autorskie z dr Danutą Gwizdalanką 
promujące książkę pt. „100 lat z dziejów polskiej muzyki”, warsztaty 

„Krytyka muzyczna 2.0”, czyli program dla przyszłych recenzentów 
wydarzeń muzycznych oraz wykład wybitnej polskiej muzykolog prof. 
Ireny Poniatowskiej, poświęcony kwestiom narodowości w muzyce. 
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Wszystkie przesłuchania były otwarte dla publiczności, bezpośrednio 
transmitowane w internecie oraz relacjonowane na stronie kon-
kursu, na portalu Facebook, jak również w mediach (prasa, radio). 
Konkursowi towarzyszył obszerny, dwujęzyczny katalog konkurso-
wy przedstawiający sylwetki jurorów, uczestników i kompozytorów. 
Powstała także dokumentacja fotograficzna wszystkich wydarzeń. 
Stacja TVP Kultura zrealizowała reportaż telewizyjny o konkursowych 
zmaganiach, wyemitowany na antenie 9 października 2019 roku. 
W niedługi czas po konkursie można było zapoznać się z recenzja-
mi konkursowych prezentacji spod pióra młodych krytyków, którzy 
uczestniczyli w warsztatach „Krytyka muzyczna 2.0”.

W trakcie konkursu jurorzy i publiczność mieli okazję wysłuchać 
wielu rzadko prezentowanych utworów, a nagrania przesłuchań 
konkursowych stanowią jedną z ciekawszych dokumentacji wy-
konawstwa muzyki polskiej. Z tego obszernego materiału Instytut 
Muzyki i Tańca wybrał 45 utworów 19 polskich kompozytorów, które 
zostały opublikowane  na 6 płytach CD przez wydawnictwo DUX. 
Trzy z zaprezentowanych na płytach kompozycji – Duo concertant 
f-moll na dwoje skrzypiec Joachima Kaczkowskiego oraz Bajka 
i Burleska na skrzypce i fortepian Artura Malawskiego – doczekały 
się w ten sposób światowej premiery fonograficznej. Wydanie płyt 
było realizacją jednego z najważniejszych celów, jaki przyświeca 
konkursowi – propagowania i przywracania do życia koncertowego 
zapomnianej lub niedocenianej części dziedzictwa polskiej muzy-
ki oraz promowania utalentowanych muzyków. Nagrania zostały 
dostrzeżone i docenione wysoką notą recenzencką przez belgijski 

„Crescendo Magazine”. 

Działania dokumentacyjne muzyki polskiej będącej przedmiotem 
konkursu objęły także materiały nutowe. Obszerną bazę kompo-
zycji stworzoną na potrzeby konkursu udostępniono na jego stro-
nie internetowej.

Przed nami druga edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki 
Polskiej we wrześniu 2021 roku. Czekamy z niecierpliwością na ko-
lejnych uczestników, na nowe muzyczne odkrycia i współtworzenie 
historii tego wyjątkowego wydarzenia.
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Regulamin
II Międzynarodowy Konkurs  
Muzyki Polskiej  
im. Stanisława Moniuszki  

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej promuje dorobek muzyki 
polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub jest mniej 
popularna w praktyce koncertowej. Ma się przyczynić do tego, by 
szeroka publiczność poznała na nowo odkrywane utwory, a niesłusz-
nie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania 
i nowych edycji. Równie ważnym celem konkursu jest promowanie 
utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego 
repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Organizacja 
konkursu to także promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają 
się wydarzenia artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Konkurs 
odbywa się co dwa lata i może być przeznaczony dla różnych skła-
dów wykonawczych.

REGULAMIN 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.
 2. Dyrektorem Konkursu jest Maxymilian Bylicki.

WSPÓŁORGANIZATOR

 3.  Współorganizatorem Konkursu jest Filharmonia Podkarpacka 
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

MIEJSCE I TERMIN

 4.  Konkurs odbędzie się od 11 do 18 września 2021 roku w Filhar-
monii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
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 5.  Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród 
i wyróżnień, odbędzie się 18 września 2021 roku. Koncert Laure-
atów zostanie powtórzony 20 września 2021 roku w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. Laureaci są zobowiązani do udziału 
w ceremonii wręczenia nagród i występu artystycznego w obu 
Koncertach Laureatów. Przez Laureatów rozumie się zdobyw-
ców nagród regulaminowych i wyróżnień.

FORMUŁA KONKURSU

 6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  a. Kategoria I – pianiści;
  b.  Kategoria II – zespoły kameralne (wyłącznie instrumentalne, 

od dwóch do dwunastu muzyków; liczba muzyków zespołu 
i jego obsada instrumentalna nie może ulegać zmianom 
w trakcie Konkursu).

 7.  W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści 
zgłaszający się indywidualnie (Kategoria I) lub jako zespoły 
kameralne (Kategoria II).

 8.  Nie ustala się ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo 
uczestników. Do Konkursu nie mogą przystąpić zdobywcy 
nagród głównych (I, II, III miejsce) w poprzednich edycjach.

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 9.  Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 14 maja 
2021 roku. 

 10.  Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie jednego z formula-
rzy zamieszczonych na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl, 
odpowiednio do kategorii, w której zgłoszenia się dokonuje, 
w wybranej wersji językowej. Po wypełnieniu wszystkich wy-
maganych pól formularza i jego wysłaniu zgłaszający otrzyma 
informację o wysłaniu formularza na adres mailowy podany 
w odpowiednim polu, po czym powinien potwierdzić zgło-
szenie przy pomocy linku weryfikacyjnego zamieszczonego 
w tejże informacji. Zgłoszenie niepotwierdzone w ten sposób 
nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu. 
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 11.  Zgłaszający powinien w odpowiednich polach formularza, 
o którym mowa w punkcie poprzednim, zamieścić następu-
jące informacje: 

  a.  dokładny program wszystkich etapów Konkursu z podaniem 
imienia i nazwiska kompozytora, tytułu każdego utworu, 
ewentualnie wybranych części, a także czasu trwania każ-
dego z utworów lub wybranych części; jeżeli zgłaszający 
brał już udział w Konkursie, zgłaszany program nie może 
zawierać utworów tych samych, co wykonywane w po-
przednich edycjach. Zgłaszający może jednak powtórzyć 
w całości lub w części programy etapów, do których nie 
został zakwalifikowany w poprzednich edycjach Konkursu; 

  b.  notę biograficzną uczestnika lub zespołu, jako załącznik 
w formie dokumentu edytowalnego o objętości do 3000 
znaków ze spacjami, z opisem edukacji muzycznej oraz 
zwięzłym omówieniem działalności artystycznej (najważ-
niejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, 
dorobek fonograficzny itp.); 

  c.  dwie fotografie uczestnika (w Kategorii I – w tym co najmniej 
jedną portretową) lub zespołu (w Kategorii II), w rozdziel-
czości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG, z podaniem 
imienia i nazwiska autora fotografii; 

  d.  jeden link do nagrania audio-wideo spełniającego warunki 
opisane w punkcie 12 Regulaminu; pełnomocnictwa lub 
oświadczenia, jeśli są potrzebne stosownie do punktu 14 
Regulaminu. 

 12.  Do zgłoszenia należy ponadto załączyć nagranie audio-wideo 
zawierające utwory wybrane przez uczestnika z programu 
deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu, o długości od 15 
do 20 minut (dopuszcza się nagranie części utworów). Na-
granie powinno być zrealizowane jedną nieruchomą kamerą, 
bez cięć montażowych w trakcie wykonywania utworu i bez 
modyfikacji ścieżki dźwiękowej. Nagranie nie może zawierać 
utworów innych niż wybrane do prezentacji podczas Konkursu. 
Załączenia nagrania dokonuje się: 

  a.  albo przez zamieszczenie pliku w formacie AVI lub MP4 
w jednym z ogólnodostępnych serwisów wymiany plików, 
niewymagającym rejestracji i podawania hasła w celu po-
brania pliku (np. Wetransfer, Cloudmail, Mega, Zippyshare);

1 1 – 1 8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 11 4



1 5

  b.  albo przez zamieszczenie nagrania w jednym z ogólnie 
dostępnych serwisów streamingowych (np. YouTube). 

 13.  Formularze, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu, będą 
udostępnione na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl.

 14.  Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii I dokonuje się osobiście 
lub przez pełnomocnika, załączając odpowiednie pełno-
mocnictwo. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna. 

 15.  Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii II dokonuje osoba 
uprawniona do reprezentowania zespołu. Domniemywa się, 
że osoba podpisująca takie zgłoszenie posiada odpowiednie 
pełnomocnictwa pozostałych członków zespołu. Jeżeli zespół 
posiada osobowość prawną, zgłoszenia dokonuje osoba (lub 
osoby) uprawniona do reprezentacji. 

 16.  Przez złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaje za-
warta umowa pomiędzy Organizatorem a składającym zgło-
szenie regulująca wszystkie kwestie opisane w Regulaminie, 
w tym kwestie praw autorskich do artystycznych wykonań 
podczas Konkursu i Koncertów Laureatów, a także do wi-
zerunku, wypowiedzi i wywiadów utrwalanych w trakcie lub 
w związku z Konkursem i Koncertami Laureatów. Umowa ta 
zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, który ziści się 
w chwili zakwalifikowania składającego zgłoszenie do udzia-
łu w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną. W przypadku 
zespołów nieposiadających osobowości prawnej umowy ta-
kie zostają zawarte ze wszystkimi osobami wymienionymi 
w zgłoszeniu na podstawie domniemanego pełnomocnictwa 
udzielonego osobie składającej zgłoszenie w imieniu zespołu. 

 17.  Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu bądź 
w inny sposób uchybiające wymaganiom opisanym w Regu-
laminie i załącznikach do Regulaminu zostaną odrzucone. 

 18.  Dyrektor Konkursu powoła Komisję Kwalifikacyjną, która: 
  a.  podejmie decyzję o odrzuceniu zgłoszeń, o których mowa 

w punkcie 17 Regulaminu; 
  b.  oceni zgłoszenia wraz z załączonymi nagraniami; 
  c.  zakwalifikuje do udziału w Konkursie nie więcej niż pięć-

dziesięciu (50) uczestników w Kategorii I i trzydziestu (30) 
uczestników w Kategorii II, uwzględniając w tej liczbie 
uczestników wybranych w wyniku eliminacji wstępnych. 
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 19.  Dyrektor Konkursu zorganizuje eliminacje wstępne do Kon-
kursu, w wyniku których zostanie wybranych nie więcej niż 
po dziesięciu (10) uczestników w każdej kategorii. Miejsce, ter-
min i zasady eliminacji wstępnych zostaną ogłoszone odręb-
nie. Eliminacje przeznaczone są dla kandydatów z Polski, przez 
co rozumie się kandydatów posiadających obywatelstwo 
polskie lub Kartę Polaka, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Nie wyklucza to zgłaszania się do Konkursu polskich pianistów 
i zespołów poprzez procedurę opisaną w punktach 10–12 
Regulaminu. Uczestnicy wybrani w eliminacjach wstępnych 
zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej, 
ponadto otrzymają stypendium wystarczające do pokrycia 
kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) na Konkursie, 
a także ryczałt na pokrycie kosztów podróży. 

 20.  Organizator pokryje ponadto, na zasadzie refundacji, koszty 
pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) od początku Konkursu 
do zakończenia w nim udziału tym uczestnikom, którzy zosta-
ną zakwalifikowani przez Jury do udziału w etapie finałowym 
(pianiści – Etap III, zespoły – Etap II) i wezmą w nim udział. 
Pozostali uczestnicy koszty pobytu pokryją samodzielnie. 

 21.  Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Kon-
kursu, z wyjątkiem podróży o których mowa w punktach 
19 i 41 Regulaminu. 

 22.  O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy uczestnik 
zostanie poinformowany do 1 czerwca 2021 roku w zawiado-
mieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, wysłanym 
na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłosze-
nia. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ponadto 
ogłoszona na stronie internetowej Konkursu. 

 23.  Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpi-
sową w następujących kwotach: 

  a.  w Kategorii I – 450 złotych (lub 100 EUR) od każdego 
pianisty; 

   b.  w Kategorii II – 700 złotych (lub 150 EUR) od każdego 
zes połu. 

 24.  O numerze rachunku bankowego i terminie uiszczenia opłaty 
wpisowej każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie 
poinformowany w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 
22 Regulaminu. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwro-
towi, a niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie będzie 
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równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Potwier-
dzenie uiszczenia opłaty wpisowej należy przesłać niezwłocz-
nie po jej uiszczeniu na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl. 
Ewentualne opłaty bankowe związane z transferem przelewu 
pokrywa uczestnik. 

PRZEBIEG KONKURSU 

 25.  Konkurs odbędzie się w etapach, których zasady są ustalone 
poniżej, odrębnie dla każdej z kategorii. Przesłuchania konkur-
sowe będą otwarte dla publiczności na zasadach ustalonych 
przez Organizatora i Współorganizatora. 

 26.  Kategoria I – pianiści 
  a.  Etap I: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane ze spisu 

zamieszczonego w Załączniku A do Regulaminu, części I. 
Utwory w spisie są podzielone na cztery grupy i wybo-
ru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. 
Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala 
się na 20 minut.

  b.  Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane spo-
śród utworów kompozytorów ze spisu zamieszczonego 
w Załączniku A do Regulaminu, części II. Należy wybrać 
co najmniej trzy zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo 
utwory co najmniej dwóch różnych kompozytorów. Kom-
pozytorzy w spisie są podzieleni na dwie grupy i wybo-
ru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. 
Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala 
się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Do II etapu 
Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników 
I Etapu. 

  c.  Etap III – Finał: Uczestnik zaprezentuje utwór wybrany ze 
spisu zamieszczonego w Załączniku A do Regulaminu, 
części III. Do Etapu III – Finału Jury zakwalifikuje w zasa-
dzie nie więcej niż 8 uczestników II Etapu. 

 27.  Kategoria II – zespoły kameralne 
  a.  Etap I: Uczestnik zaprezentuje co najmniej dwa wybrane, 

zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory dwóch róż-
nych kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załącz-
niku B do Regulaminu, części I. Łączny maksymalny czas 
prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut. 
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  b.  Etap II – Finał: W etapie finałowym należy wykonać je-
den lub więcej utworów kompozytora lub kompozytorów 
z grupy 2. Można oprócz tego wykonać jeden utwór kom-
pozytora z grupy 1, jednak czas prezentacji tego utworu 
nie może przekroczyć 20 minut. Łączny maksymalny czas 
prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie 
mniej niż 35 minut. Do Etapu II – Finału Jury zakwalifikuje 
w zasadzie nie więcej niż 15 zespołów. 

 28.  Określone powyżej czasy prezentacji muzycznej należy trak-
tować jako wiążące, jednak w Etapie I i w Etapie II w Kategorii 
II dopuszcza się od nich odstępstwa, jeśli jest to uzasadnione 
formą wybranych utworów. Łączny czas prezentacji muzycz-
nej może wówczas przekraczać limit określony powyżej o nie 
więcej niż 10 minut. Jeżeli z wyboru utworów do programu 
wynika, że nastąpi takie przekroczenie limitu, należy informa-
cję o tym zamieścić w odpowiednim miejscu formularza zgło-
szenia (w polu formularza dotyczącym czasu trwa nia utworu). 

 29.  Pełny planowany program prezentacji dla wszystkich etapów 
należy ustalić w zgłoszeniu do Konkursu. Program ten może 
ulec zmianie jedynie za zgodą Dyrektora Konkursu na pi-
semny wniosek uczestnika kierowany do Dyrektora Konkur-
su, złożony nie później niż 30 czerwca 2021 roku na adres 
biuro@konkursmuzykipolskiej.pl lub drogą pocztową na adres 
Instytutu Muzyki i Tańca w taki sposób, aby został doręczony 
przed tym terminem. Wniosek powinien zawierać kompletny 
opis programu proponowanego przez uczestnika, zgodnie 
z punktem 11 lit. a regulaminu. Wniosek o zmianę programu 
można złożyć tylko raz. Zmiany w kolejności utworów wy-
konywanych w Konkursie należy zgłaszać pisemnie na ad-
res biuro@konkursmuzykipolskiej.pl najpóźniej do 30 lipca 
2021 roku. 

 30.  Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Kon-
kursu, w Kategorii I i w Kategorii II, należy wykonywać w ory-
ginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszcza się wykonanie 
utworów w innej instrumentacji, jeśli instrumentacja ta zo-
stała opracowana przez kompozytora dzieła oryginalnego. 
Dopuszcza się także wykonanie transkrypcji utworów innych 
autorów (np. parafraz, fantazji, wariacji itp.), dokonanych 
przez kompozytorów wymienionych w Załącznikach A i B. 
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 31.  Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Kon-
kursu w Kategorii I należy wykonywać w całości, natomiast 
w Kategorii II dopuszcza się wykonywanie części utworów 
cyklicznych. Uczestnicy w Kategorii I zobowiązani są cały pro-
gram prezentacji wykonać z pamięci. 

JURY KONKURSU I NAGRODY 

 32.  Dyrektor Konkursu powoła, odrębnie dla każdej kategorii, 
Jury Konkursu, złożone z wybitnych polskich i zagranicznych 
artystów muzyków oraz postaci życia muzycznego, wyłącznie 
decydujące o wynikach poszczególnych etapów Konkursu, 
kwalifikowaniu uczestników do następnych etapów Konkursu 
oraz przyznaniu nagród i wyróżnień. 

 33.  Regulamin prac Jury zostanie ustalony przed rozpoczęciem 
przesłuchań Etapu I. 

 34.  Decyzje Jury są ostateczne i nie służy od nich żaden środek 
odwoławczy. 

 35.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. 
Uczestnik zakwalifikowany do finału otrzyma ponadto dyplom 
finalisty. 

 36.  Odrębnie w każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody 
oraz trzy równorzędne wyróżnienia: 

  a.  I nagroda – 20 000 EUR; 
  b.  II nagroda – 10 000 EUR; 
  c.  III nagroda – 5000 EUR; 
  d.  wyróżnienia – trzy razy po 1500 EUR. 
 37.  W obu kategoriach łącznie zostaną przyznane nagrody 

specjalne: 
  a.  nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Stani-

sława Moniuszki – 1000 EUR; 
  b.  nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Wła-

dysława Żeleńskiego – 500 EUR; 
  c.  nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Henryka 

Pachulskiego – 500 EUR. 
 38.  Od nagród zostanie potrącony podatek, stosownie do prze-

pisów obowiązujących w dniu ich przyznania. Płatnikiem po-
datku będzie Organizator.
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 39.  O przyznaniu nagród pozaregulaminowych Jury poinformuje 
w odrębnym komunikacie, wypełniając wolę fundatorów 
tych nagród. 

 40.  Dyrektor Konkursu po ogłoszeniu wyników Konkursu wska-
że Laureatów, którzy wezmą udział w obu Koncertach Lau-
reatów. Niedopełnienie przez Laureatów obowiązku udziału 
w uroczystości wręczenia nagród, a przez wskazanych Lau-
reatów udziału w obu Koncertach Laureatów oznacza rezy-
gnację uczestnika z przyjęcia wszystkich przyznanych nagród, 
a w szczególności zwalnia Organizatora z obowiązku wypła-
cenia nagrody regulaminowej. 

 41.  Organizator Konkursu pokryje uczestnikom biorącym udział 
w powtórzonym Koncercie Laureatów w Warszawie koszty 
podróży z Rzeszowa do Warszawy, a także koszty zakwatero-
wania w Warszawie przez czas niezbędny do wzięcia udziału 
w powtórzonym Koncercie Laureatów. 

PRAWA AUTORSKIE 

 42.  Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda 
z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie: 

  a.  zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne 
jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie i Kon-
certach Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa 
majątkowe do tych wykonań; 

  b.  zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne 
swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych 
w trakcie Konkursu i Koncertów Laureatów lub w związ-
ku z Konkursem lub Koncertami Laureatów oraz przenosi 
na Organizatora prawa majątkowe do tych wypowiedzi 
i wywiadów, a także zezwala Organizatorowi na rozpo-
wszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku 
z udziałem w Konkursie i Koncertach Laureatów; 

  c.  przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz 
nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku 
do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności do 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zo-
bowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań 
ograniczających to prawo w przyszłości; 
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  d.  upoważnia Organizatora do wykonywania jego praw oso-
bistych związanych z utworami i artystycznymi wykona-
niami, o których mowa powyżej, i zobowiązuje się, że nie 
będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych 
w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu 
jego praw nabytych na podstawie opisanej w niniejszym 
punkcie Regulaminu; 

  e.  zezwala Organizatorowi na korzystanie z artystycznych 
wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno 
w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, do-
konywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń 
i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uwa-
żane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala 
jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, 
wypowiedzi, wywiadów i wizerunku jego imieniem i nazwi-
skiem bądź nazwą.

 43.  Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których 
mowa powyżej, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie 
oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili 
ogłoszenia Regulaminu. 

 44.  Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których 
mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych 
wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne. O ile 
jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik 
zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją inter-
netową, telewizyjną i radiową tych artystycznych wykonań, 
wypowiedzi i wywiadów. 

 45.  W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych po-
stanowień Organizatorowi przysługuje nieograniczone upraw-
nienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji 
lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu 
nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 46.  Administratorem danych osobowych zawartych w zgłosze-
niu do Konkursu będzie Organizator, administrujący danymi 
przez okres dwóch lat od daty ich podania. Dane osób na-
grodzonych nagrodami finansowymi będą administrowane 
ponadto przez okres pięciu lat od daty wypłacenia nagrody 
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i przetwarzane w tym okresie wyłącznie dla celów podatko-
wych i rachunkowych. 

 47.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla ce-
lów związanych bezpośrednio z przebiegiem Konkursu, 
a w szczególności: 

  a.  będą publikowane na stronie internetowej Konkursu w ko-
munikatach o kolejności przesłuchań oraz wynikach po-
szczególnych etapów; 

  b.  będą publikowane, wraz z wizerunkiem i zredagowaną 
przez Organizatora notą biograficzną, w materiałach in-
formacyjnych i promocyjnych Konkursu w formie druko-
wanej i elektronicznej. 

 48.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy, czyje dane osobowe 
będą przez Organizatora administrowane, będzie miał prawo 
wglądu w te dane i możliwość ich edycji, będzie mógł także 
żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, licząc 
się jednak z konsekwencjami stosownymi do treści takiego 
żądania, do odsunięcia od udziału w Konkursie włącznie. 

 49.  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
decyzji w sposób zautomatyzowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 50.  Organizator nie pośredniczy w wydaniu wizy uczestnikowi 
Konkursu, może jednak, na jego prośbę, wydać stosowne 
zaświadczenie o zakwalifikowaniu do Konkursu. 

 51.  Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdro-
wotnego na czas pobytu w Polsce, jednak zaleca posiadanie 
takiego ubezpieczenia. 

 52.  We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, 
które nie są zastrzeżone w Regulaminie do właściwości Jury, 
decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Od decyzji tych nie 
służy żaden środek zaskarżenia. 

 53.  Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego 
Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. 

 54.  Spory wynikające z realizacji umów zawartych w wyni-
ku stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane 
według prawa polskiego, przez sąd właściwy dla siedzi-
by Organizatora.
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Załącznik A 
do Regulaminu II Międzynarodowego  
Konkursu Muzyki Polskiej  
im. Stanisława Moniuszki

Kategoria I – pianiści 

CZĘŚĆ I 

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać utwory z każdej z poniższych czte-
rech grup – w sumie co najmniej cztery utwory – po jednym 
utworze z grup 1, 2 i 3 oraz jeden lub więcej utworów z grupy 
4. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się 
na 20 minut. 

 1. Fryderyk Chopin – jedna etiuda (dowolna) 

 2.  Karol Szymanowski – jedna etiuda z op. 4 lub  
Karol Szymanowski – trzy etiudy następujące po sobie 
z op. 33 lub  
Witold Lutosławski – jedna etiuda do wyboru: nr 1 lub nr 2 

 3.  Jedna etiuda do wyboru z dorobku następujących 
kompozytorów: 
Ignacy Friedman
Maurycy Moszkowski
Teodor Leszetycki
Juliusz Zarębski 
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 4.  Jeden lub więcej utworów do wyboru z dorobku następu-
jących kompozytorów: 

Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Leopold Godowski
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko
Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Andrzej Panufnik
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Adam Wroński
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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CZĘŚĆ II 

PROGRAM ETAPU II 

Program powinien zawierać co najmniej dwa utwory kompozy-
tora lub kompozytorów z poniższej grupy 1 i co najmniej jeden 
utwór kompozytora lub kompozytorów z poniższej grupy 2. 

Łączny czas prezentacji muzycznej utworów kompozytora lub 
kompozytorów z grupy 2 nie może przekroczyć 15 minut. Łączny 
maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, 
jednak nie mniej niż 35 minut. 

Wszystkie wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I. 

Grupa 1:

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Raul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko

Maurycy Moszkowski
Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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Grupa 2

Grażyna Bacewicz
Henryk Mikołaj Górecki
Wojciech Kilar
Stefan Kisielewski
Witold Lutosławski

Ignacy Jan Paderewski
Andrzej Panufnik
Karol Szymanowski
Aleksander Tansman
Juliusz Zarębski

CZĘŚĆ III 

PROGRAM ETAPU III – FINAŁU 

W etapie III – finałowym zostanie zaprezentowany jeden z utwo-
rów, wybrany przez uczestnika ze spisu zamieszczonego poniżej. 

Grażyna Bacewicz – Koncert fortepianowy 
Ignacy Feliks Dobrzyński – Koncert fortepianowy As-dur, op. 2 
Franciszek Lessel – Koncert fortepianowy C-dur 
Józef Władysław Krogulski – I Koncert fortepianowy E-dur 
Artur Malawski – Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę 
Henryk Melcer-Szczawiński – I Koncert fortepianowy e-moll 
Henryk Melcer-Szczawiński – II Koncert fortepianowy c-moll 
Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll, op. 17 
Ludomir Różycki – I Koncert fortepianowy g-moll, op. 43 
Józef Wieniawski – Koncert fortepianowy g-moll, op. 20 
Władysław Żeleński – Koncert fortepianowy Es-dur, op. 60
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Załącznik B 

do Regulaminu II Międzynarodowego  
Konkursu Muzyki Polskiej  
im. Stanisława Moniuszki

Kategoria II – zespoły kameralne

CZĘŚĆ I 

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane sty-
listycznie i wyrazowo utwory (lub ich części) co najmniej dwóch 
różnych kompozytorów z poniższej listy. Łączny maksymalny 
czas prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut. 

Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 
10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów 
(zob. pkt 28 Regulaminu). 

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raoul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks

Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko
Maurycy Moszkowski
Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
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Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Juliusz Zarębski
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński

CZĘŚĆ II 

PROGRAM ETAPU II – FINAŁU 

W etapie finałowym należy wykonać jeden lub więcej utworów 
(lub ich części) kompozytora lub kompozytorów z grupy 2. Można 
oprócz tego wykonać jeden utwór (lub jego części) kompozytora 
z grupy 1, jednak czas prezentacji tego utworu (lub jego części) 
nie może przekroczyć 20 minut.
 
Łączny maksymalny czas prezentacji ustala się na 40 minut, 
jednak nie mniej niż 35 minut. Dopuszcza się przedłużenie czasu 
prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione 
formą wybranych utworów (zob. pkt 28 Regulaminu). 

Wszystkie wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

Grupa 1:

Grażyna Bacewicz
Fryderyk Chopin
Henryk Mikołaj Górecki
Wojciech Kilar
Witold Lutosławski

Stanisław Moniuszko
Karol Szymanowski
Ignacy Jan Paderewski
Krzysztof Penderecki
Aleksander Tansman
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Grupa 2:

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raoul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Andrzej Panufnik
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Juliusz Zarębski
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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The Second Stanisław 
Moniuszko International 
Competition of Polish Music
11-18 September 2021

Mission and objectives of the Competition
The primary objective of the Stanisław Moniuszko International Com-
petition of Polish Music is to promote Polish music worldwide and 
disseminate the wonderful legacy of Stanisław Moniuszko and other 
excellent Polish composers amongst a wide spectrum of listeners.

The Competition promotes Polish music written in the nineteenth 
and twentieth centuries, especially those works which have been 
forgotten or have been less popular in concert practice. Its objective 
is to present rediscovered works to the general public and provide 
this unjustly neglected repertoire with appropriate analyses and new 
editions. The Competition equally endeavours to promote talented 
musicians who are willing to include lesser-known works written by 
Polish composers in their concert programmes. The Competition 
was also established to promote Poland as a meeting place of the 
international public during artistic events. 

Principal aims 
The Competition is held every other year and its successive editions 
may feature different sets of musicians and ensembles. The second 
edition of the Competition will be divided into two categories – piano 
and chamber ensembles. The Competition accepts instrumental 
musicians applying as soloists or chamber ensembles (from two 
to twelve musicians). There are no age or citizenship restrictions 
for the participants.
The participants will present works written by 56 Polish com-
posers, who were mostly active in the nineteenth and twentieth 
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centuries. The auditions for the Competition will take place at the 
Artur Malawski Podkarpacka Philharmonic Hall in Rzeszów between  
11 and 18 September 2021. The Prize Winners Concert, along with 
the awards ceremony, will be held at the Podkarpacka Philharmonic 
Hall on 18 September 2021. The Concert will be repeated on 20 Sep-
tember 2021 at the National Philharmonic Hall in Warsaw.

The jury of the Competition, made up of distinguished Polish and 
foreign musical artists and musical personalities, will award three 
main prizes: First Prize – 20 000 euros, Second Prize – 10 000 euros, 
Third Prize – 5000 euros and three equivalent honourable mentions 
of 1500 euros separately for each category. The musicians will also 
contest to win special prizes (for best performances of compositions 
written by Stanisław Moniuszko, Władysław Żeleński and Henryk 
Pachulski) and other additional prizes.
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Calendar

NOVEMBER 2020
launch of an electronic system of Competition applications (online 
application forms)

MARCH /  APRIL 2021 
preliminary round for the candidates from Poland (holders of the 
Polish citizenship or the Polish Ethnicity Card). The preliminary round 
is not obligatory; the Polish candidates may alternatively submit 
their applications according to the procedures stipulated in sections 
10-12 of the Rulebook. The preliminary round will be held in Warsaw; 
its exact dates, venues and rules will be announced separately.

14 MAY 2021
deadline for submission of Competition applications

1 JUNE 2021
announcement of the list of Competition qualifiers on the website 
of the Competition; the qualified candidates will also be informed 
by e-mail 

11-17 SEPTEMBER 2021
organisation of the Competition at the Artur Malawski Podkarpacka 
Philharmonic Hall in Rzeszów

18 SEPTEMBER 2021 
Prize Winners Concert and official award ceremony

20 SEPTEMBER 2021
repeat performance of the Prize Winners Concert at the National 
Philharmonic Hall in Warsaw 

The Rulebook of the Competition, application forms, information 
on the repertoire, composers and sheet music, as well as all the 
updates, can be found at www.konkursmuzykipolskiej.pl. 
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History and previous 
winners of the Competition 

The Stanisław Moniuszko International Competition of Polish Music  
was officially launched on 18 December 2018, with the Institute 
of Music and Dance as the organiser and under the auspices of 
the Minister of Culture and National Heritage. The Artur Malawski 
Podkarpacka Philharmonic in Rzeszów became the co-organiser 
and the province of Podkarpackie Voivodeship the host of the event. 
The letter of intent was signed by Prof. Piotr Gliński, deputy Prime 
Minister and Minister of Culture and National Heritage; Maxymilian 
Bylicki, director of the Institute of Music and Dance; Prof. Marta 
Wierzbieniec, director of the Artur Malawski Podkarpacka Philhar-
monic in Rzeszów; and Władysław Ortyl, Marshal of Podkarpackie 
Voivodeship. Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, 
became the National Patron of the Competition in the 100th Anni-
versary of the Restoration of Polish Independence. 

The first edition of the Competition took place at the Artur Malawski 
Podkarpacka Philharmonic Hall in Rzeszów between 20 and 27 Sep-
tember 2019, and was divided into two categories: pianists and 
chamber ensembles. The qualifiers consisted of 17 pianists and 24 
chamber ensembles. In total, there were 81 musicians from Poland, 
Russia, Ukraine, Romania, Hong Kong and Israel. 

The jury for the category of pianists, headed by Prof. Jarosław Drze-
wiecki, awarded the first prize to the Russian pianist Pavel Dom-
brovsky, a graduate of several Moscow art schools. The second 
prize, funded by the PKO Bank Polski Foundation, was won by the 
Polish pianist Piotr Ryszard Pawlak. The third prize was funded by 
the Polish Society of Authors and Composers ZAiKS and given 
to Mateusz Krzyżowski. Honourable mentions in this category 
went to Michał Dziewior, Tymoteusz Bies and Ivan Shemchuk 
from Ukraine. In the final stage, all the pianists performed a piano 
concerto of their own choosing with the accompaniment of the Sym-
phony Orchestra of the Artur Malawski Podkarpacka Philharmonic 
conducted by Tadeusz Chmiel or Jerzy Salwarowski. 
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In the category of chamber ensembles, the jury presided over by 
Prof. Andrzej Tatarski awarded the first prize to a violin duo from 
Poland – the Gidaszewska / Łaguniak Duo (currently known as 
the Polish Violin Duo). In this category, the second prize was shared 
by a string quartet (Ãtma Quartet) and a wind quintet (Cracow 
Golden Quintet). The prize for the Ãtma Quartet was funded by 
STOART – Association of Performing Artists. There was no third 
prize in the chamber ensembles category, but there were three hon-
ourable mentions, which fell to Roksana Kwaśnikowska / Łukasz 
Chrzęszczyk, the Novi Piano Duo and the Apeiron Trio. 

The Competition was rounded off by an evening gala featuring an 
award ceremony and a prize winners concert. The concert was re-
broadcast by the Polish public service television channel TVP Kultura, 
with excerpts presented by Polish Radio 2. For those music lovers 
who could not travel to Rzeszów, the concert was repeated at the 
Concert Hall of the National Philharmonic in Warsaw.

The main cash prizes of the Competition amounted to 84 000 euros 
in total. There were also additional special prizes: 20 concerts in 
Poland and abroad, two prizes awarded by young critics and two 
prizes in the form of year-long media support.

The initial edition of the Competition was organised in accordance 
with the latest worldwide tendencies in the organisation of such 
events, i.e. as both an important event celebrated by the music 
industry and an open initiative for everyone interested in discover-
ing, especially Polish, music by means of multiple accompanying 
enterprises and events. 

There were fairs with music sheet publishers and record labels present-
ing their products; a meeting with an author, Dr Danuta Gwizdalanka, 
who promoted and talked about her book titled 100 lat z dziejów 
polskiej muzyki (100 Years from the History of Polish Music); work-
shops for ‘Krytyka muzyczna 2.0’ (‘Music Critics 2.0’), a programme 
addressed to future music reviewers; and a lecture on nationality 
in music, given by a distinguished Polish musicologist, Prof. Irena 
Poniatowska. All the Competition auditions were open to the public, 
broadcast live on the Internet, with commentary on the website of 
the Competition and on Facebook, and covered by the traditional 

1 1 – 1 8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 13 6



3 7

media (newspapers, magazines and radio stations). The listeners 
could consult a voluminous, comprehensive catalogue printed in two 
language versions, which featured the biographical information on 
the jury members, participants and composers; and extensive photo 
documentation of all the events was taken during the Competition. 
TVP Kultura produced a special documentary, which was aired on 
9 October 2019. The reviews of the young critics attending the ‘Music 
Critics 2.0’ workshops were published soon after the Competition.

The Competition provided the jury members and the audiences alike 
with a rare opportunity to listen to plentiful obscure yet fascinating 
pieces of music. The recordings made during the Competition au-
ditions proved to be some of the most interesting documentation of 
original Polish music in concert ever to be made. Out of this expan-
sive material, the Institute of Music and Dance picked and chose the 
most valuable gems, which were released by the DUX label on six 
CDs: in total, forty-five works written by nineteen Polish composers. 
Three compositions featured on the discs – the Duo concertant in F 
minor for two violins by Joachim Kaczkowski, as well as Bajka and 
Burlesque for violin and piano by Artur Malawski – were thus given 
their world premiere recordings. The CD releases fulfilled some of 
the primary initial objectives of the Competition, i.e. to disseminate, 
and introduce into concert practice, the forgotten and neglected 
part of the Polish musical legacy and to promote talented musi-
cians. The recordings caught the attention of the Belgian Crescendo 
Magazine, whose reviewers gave them a very favourable write-up 
and high critical acclaim. 

The documentation of Polish music performed at the Competition 
also extends to sheet music publishing. A sizeable database of com-
positions to be used during the Competition was available on the 
website of the Competition.

We are now awaiting the second edition of the Stanisław Moniuszko 
International Competition of Polish Music to be held in September 
2021. We are looking forward to greeting new musicians who will 
participate in the future editions of the Competition, to making 
even more musical discoveries and to being a part of the unfolding 
history of this unique enterprise.
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Regulations

The Second Stanisław Moniuszko 
International Competition  
of Polish Music

The International Competition of Polish Music promotes the legacy 
of the nineteenth and twentieth century Polish music which has been 
forgotten or has been less popular in concert practice. Its objective 
is to present rediscovered works to the general public and provide 
this unjustly neglected legacy with appropriate analyses and new 
editions. The Competition equally endeavours to promote talented 
musicians who are willing to include lesser-known works written by 
Polish composers in their concert programmes. 

The final aim of the Competition is to promote Poland as a meeting 
place of the international public during artistic events.

The Competition is held every other year and its successive editions 
may feature different sets of musicians and ensembles.

RULES AND REGULATIONS

ORGANISER

 1.  The Competition is organised by the Institute of Music 
and Dance.

 2.  Maxymilian Bylicki is the Director of the Competition.

CO-ORGANISER

 3.  The Competition is co-organised by the Artur Malawski Pod-
karpacka Philharmonic in Rzeszów.
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PLACES AND DATES

 4.  The Competition will take place at the Artur Malawski Phil-
harmonic Hall in Rzeszów from 11 to 18 September 2021.

 5.  The Prize Winners Concert and the Awards Ceremony will be 
held on 18 September 2021. The Prize Winners Concert will 
also take place at the National Philharmonic Hall in Warsaw 
on 20 September 2021. The prize winners are obliged to take 
part in the awards ceremony and perform in both Prize Win-
ners Concerts. The prize winners shall be those participants 
who have received main prizes or honourable mentions.

GENERAL RULES

 6.  The Competition is divided into two distinct categories:
  a.  Category I – intended for pianists;
  b.  Category II – intended for chamber ensembles (only 

instrumental, two to twelve musicians; the number of the 
musicians in an ensemble and the number of individual 
instrumental parts may not be changed during the course 
of the Competition).

 7.  The Competition accepts instrumental musicians applying 
as soloists (Category I) or chamber ensembles (Category II).

 8.  There are no age or citizenship restrictions. The winners of the 
main prizes (first, second or third place) may not take part in 
another edition of the Competition.

HOW TO APPLY AND BE ACCEPTED

 9.  Applications must be submitted no later than on 14 May 2021. 
 10.  The application process consists in filling in one of the applica-

tion forms to be found online at www.konkursmuzykipolskiej.pl, 
under the correct category and linguistic version. Once all 
the required fields have been filled in and the form sent, the 
applicant will be notified by e-mail (at the address provided 
in the appropriate field) that the form has been sent, after 
which the applicant should confirm the application through 
the verification link found in the message. If the application 
is not confirmed in accordance with the above-mentioned 
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guidelines, it will not count as a Competition application under 
these Rules and Regulations.

 11.  The applicant should include the following information in the 
appropriate fields on the form mentioned above: 

  a.  a detailed programme for all the stages of the Compe-
tition, including the full name of the composer, the title 
of each composition (and its component movements, if 
applicable) and the duration of each composition (or its 
component movements); if the applicant has taken part 
in the Competition before, he or she may not include the 
compositions performed in the earlier edition(s). However, 
the applicant may reuse the programme, in full or in part, 
for the stage(s) for which he or she did not qualify in the 
earlier edition(s); 

  b.  a biographical note on the participant or ensemble as an 
attachment in the form of an editable document having 
up to 3,000 characters including spaces, providing a de-
scription of the applicant’s music education and an outline 
of the previous professional activities in the field of music 
(featured concerts, prizes and awards from competitions, 
recordings etc.);

  c.  two photographs of the participant (in Category I – in-
cluding at least one portrait-style photograph) or the 
ensemble (in Category II), with the resolution of at least 
300 dpi, in JPG format and a mention of the full name of 
the photographer.

  d.  one link to a video recording, pursuant to section 
12 hereunder;

  e.  a power of attorney or declaration, if applicable, pursuant 
to section 14 hereunder.

 12.  The application documents must be attached with a video 
recording presenting selected compositions from the pro-
gramme specified by the applicant in the application form, 15 
to 20 minutes long (excerpts from compositions will also be 
accepted). The video should be recorded with one immobile 
camera, without editorial cuts or modifications to the sound 
track. The recording may not contain musical works other 
than the ones selected for presentation in the Competition. 
The recording should be made available:
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  a.  either as a file (AVI or MP4 format) in one of the public 
file-sharing service providers, with no registration or pass-
word requirements (e.g. Wetransfer, Cloudmail, Mega 
or Zippyshare),

  b.  or as an upload in one of the public online video-sharing 
platforms (e.g. YouTube).

 13.  The application forms specified in section 10 hereinabove will 
be made available at www.konkursmuzykipolskiej.pl.

 14.  Application for Category I of the Competition can be submit-
ted on one’s own behalf or through a representative holding 
a necessary power of attorney. The persons with a limited ca-
pacity to legal transactions shall attach an appropriate dec-
laration signed by their statutory representative or guardian.

 15.  Application for Category II of the Competition can be sub-
mitted by a person authorised to represent the ensemble. It 
is presumed that the person signing the application is au-
thorised to do so by the necessary powers of attorney from 
the other members of the ensemble. If the ensemble has the 
status of a legal person, the application must be submitted 
by the person(s) authorised to represent it.

 16.  The submitted application for the Competition is construed 
as a contract made between the Organiser and the applicant. 
It provides for all the matters stipulated in the Rules and 
Regulations (Rulebook), including the copyright on the artis-
tic performances in the Competition and the Prize Winners 
Concert, as well as the use of the pictures, comments and 
interviews recorded during, or in relation to, the Competi-
tion and the Prize Winners Concert. This contract is made 
on a conditional basis; it is concluded as soon as a given 
application is accepted by the Qualification Committee. As 
regards the ensembles without the status of a legal person, 
the contracts are entered into with all the persons specified in 
the application documents, pursuant to the presumed powers 
of attorney held by the person who submits the application 
on behalf of the ensemble.

 17.  Applications submitted after the deadline or otherwise failing 
to meet the requirements stipulated in the Rulebook and the 
Annexes thereto shall be rejected.

 18.  The Director of the Competition shall appoint a Qualification 
Committee, which shall:
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  a.  make decisions as regards rejection of the applications 
mentioned in section 17 above;

  b.  evaluate the applications and the attached recordings;
  c.  qualify up to fifty (50) participants in Category I and thirty 

(30) participants in Category II of the Competition, includ-
ing qualifiers from the preliminary round.

 19.  The Director of the Competition shall organise a preliminary 
round to select up to ten (10) qualifiers from each category. 
The place, date and rules for the preliminary round will be an-
nounced separately. The preliminary round is only intended for 
candidates from Poland construed as those candidates who 
are holders of Polish citizenship or the Polish Ethnicity Card 
(Karta Polaka), regardless of place of residence. However, 
Polish pianists and ensembles may also submit their appli-
cations according to the procedures stipulated in sections 
10–12 hereinabove. The qualifiers of the preliminary round 
are exempted from the entry fee and are further awarded 
a scholarship to cover the costs of board and lodging incurred 
during the course of the Competition, in addition to a lump 
sum to cover the travel expenses. 

 20.  The Organiser shall also reimburse the costs of the visit (board 
and lodging) incurred during the course of the Competition 
(from the opening of the Competition to the conclusion of 
one’s participation in the Competition) by those qualifiers 
who will go into the final stage (pianists – Stage III, ensem-
bles – Stage II) and take part therein. The other participants 
shall bear the costs of their visit by themselves.

 21.  The Organiser shall not reimburse travel costs incurred by 
the participants of the Competition, with the exception of 
the travels specified in sections 19 and 41 herein.

 22.  Each participant shall be notified of his or her qualification 
on 1 June 2021 at the latest. The notification message con-
taining the requisite permission to perform in the Competition 
shall be sent to the e-mail address provided in the partici-
pant’s submitted application. The list of the qualifiers shall 
also be announced on the official website of the Competition.

 23.  The qualifiers shall pay the following entry fees:
  a.  in Category I – PLN 450 (or EUR 100) paid by each pianist;
  b.  in Category II – PLN 700 (or EUR 150) paid by each en - 

semble.
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 24.  Each qualifier shall be informed where (the number of the bank 
account) and when (the deadline) to pay the relevant entry fee 
in the notification message mentioned in section 22 hereina-
bove. The payments shall not be refundable. Anyone not pay-
ing the entry fee by the specified deadline shall be deemed 
to have withdrawn from the Competition. The confirmation of 
the entry fee should be sent as soon as it has been paid, to the 
following e-mail address: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl. 
Any and all bank fees that may be incurred by the transaction 
shall be paid by the participant.

STAGES OF THE COMPETITION

 25.  The Competition is divided into stages, each having its own 
set of rules. The auditions for the Competition are open to the 
public, pursuant to the rules set by the Organiser and the 
Co-organiser.

 26.  Category I – pianists.
  a.  Stage I: The participants perform musical works selected 

from the list to be found in Annex A (attached to the Rule-
book), part I. The works included on the list are divided into 
four groups; the selection shall be made in accordance 
with the rules stipulated therein. The maximum total time 
of the musical presentation may not exceed 20 minutes.

  b.  Stage II: The participants perform musical works select-
ed from the list to be found in Annex A (attached to the 
Rulebook), part II. Each participant selects at least three 
stylistically and expressively different works by at least two 
different composers. The composers included on the list 
are divided into two groups; the selection shall be made 
in accordance with the rules stipulated therein. The max-
imum total time of the musical presentation may not ex-
ceed 40 minutes but may not be shorter than 35 minutes. 
Stage II shall be reached, in principle, by up to 20 qualifiers 
from Stage I.

  c.  Stage III – Final: The participants perform one musical work 
selected from the list to be found in Annex A (attached 
to the Rulebook), part III. Stage III – Final shall be reached, 
in principle, by up to 8 qualifiers from Stage II.

 

I I  M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  K O N K U R S  M U Z Y K I  P O L S K I E J



 27.  Category II – chamber ensembles.
  a.  Stage I: The participants perform at least two stylistically 

and expressively different works by two different compos-
ers selected from the list to be found in Annex B (attached 
to the Rulebook), part I. The maximum total time of the 
musical presentation may not exceed 30 minutes.

  b.  Stage II – Final: In the final stage the participants per-
form one or more works by the composer(s) from group 2. 
One other work by a composer from group 1 may also be 
performed but it may not be longer than 20 minutes. The 
maximum total time of the musical presentation may not 
exceed 40 minutes but may not be shorter than 35 min-
utes. Stage II – Final shall be reached, in principle, by up 
to 15 ensembles.

 28.  The presentation times specified above shall be construed as 
binding; however, depending on the form of musical works, 
exceptions may be accepted in Stage I and Stage II – Final 
for Category II. In such an event, the total time of the musical 
presentation may exceed the limit specified above by up to 10 
minutes. If the selection of the compositions to be included 
in the programme makes it necessary for the time limit to be 
exceeded, the participant shall notify of this fact in the appro-
priate space within the application form (i.e. the field which 
requires the information on the duration of the composition).

 29.  The applications for the Competition shall include a pro-
jected programme of the full musical presentation for all 
three stages. Changes to this programme must be accept-
ed by the Director of Competition upon the participant’s 
written application addressed to the Director of the Com-
petition, sent no later than on 30 June 2021, by e-mail to: 
biuro@konkursmuzykipolskiej.pl or by regular mail to the 
street address of the Institute of Music and Dance (to be 
received before the deadline mentioned above). The appli-
cation should contain a full description of the programme 
requested in the application, pursuant to section 11 (a) here-
inabove. Such an application may only be submitted once. 
Changes to the order of the compositions to be performed 
in the Competition should be submitted in a written form 
to the e-mail address: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl, on 
30 July 2021 at the latest.
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 30.  The musical works selected for performance during all the 
stages of the Competition, in Category I and in Category 
II, shall be performed in their original instrumental scoring. 
Performances of instrumental arrangements are only allowed 
if they are original arrangements made by the composers of 
the works themselves. Performances of transcriptions (such 
as paraphrases, fantasias, variations etc.) of works originally 
composed by other composers are also allowed, provided 
they were made by the composers listed in Annexes A and B. 

 31.  Every musical work selected for performance during all the 
stages of the Competition in Category I shall be performed in 
its entirety, whereas selected movements of works of a cyclic 
form may be performed in Category II. Furthermore, the Cat-
egory I participants shall perform their entire programmes 
from memory.

JURY AND PRIZES

 32.  The Director of the Competition appoints, separately for 
each category, a Jury of the Competition consisting of dis-
tinguished Polish and foreign musical artists and musical 
personalities. The Jury is only authorised to make decisions 
with regard to the successive stages of the Competition, se-
lect the qualifiers, and award prizes and honourable mentions.

 33.  The official rules governing the work of the Jury shall be set-
tled before the commencement of the Stage I auditions.

 34.  The decisions of the Jury are final and non-appealable.
 35.  Each participant shall be awarded a diploma certifying his 

or her participation in the Competition. In addition, the par-
ticipant qualifying for the final stage shall receive a final-
ist’s diploma.

 36.  Three prizes and three equivalent honourable mentions shall 
be separately awarded for each category:

  a.  First Prize – 20 000 euros;
  b.  Second Prize – 10 000 euros;
  c.  Third Prize – 5 000 euros;
  d.  Honourable Mentions – 3 x 1 500 euros.
 37.  The following special prizes shall be jointly awarded in 

both categories:
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  a.  a special prize for the best performance of a work com-
posed by Stanisław Moniuszko – 1 000 euros;

  b.  a special prize for the best performance of a work com-
posed by Władysław Żeleński – 500 euros;

  c.  a special prize for the best performance of a work com-
posed by Henryk Pachulski – 500 euros.

 38.  All the prizes are tax-deductible, pursuant to the laws appli-
cable on the day of the awards ceremony. The taxes shall be 
paid by the Organiser.

 39.  The Jury shall award additional prizes in a separate an-
nouncement satisfying the will expressed by the sponsors of 
these prizes.

 40.  After the announcement of the results of the Competition, the 
Director of the Competition shall indicate the Prize Winners 
who will participate in both Prize Winners Concerts. Those 
Prize Winners who fail to attend the awards ceremony and 
those indicated Prize Winners who fail to appear in either of 
the Prize Winners Concerts will be deemed to have waived 
their right to accept any and all of the awarded prizes. In 
particular, such a failure relieves the Organiser from the ob-
ligation to pay the main prizes to the absentees. 

 41.  The Organiser of the Competition shall reimburse the partic-
ipants who will perform in the repeated Prize Winners Con-
cert held in Warsaw the costs of travelling from Rzeszów 
to Warsaw, as well as the costs of the requisite accommo-
dation in Warsaw in connection with the repeated Prize Win-
ners Concert.
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COPYRIGHT

 42.  All candidates submitting their applications in person or 
through an authorised representative:

  a.  allow the Organiser to record the sound and vision of their 
artistic performances in the Competition and the Prize 
Winners Concerts, and transfer their economic rights 
to these performances to the Organiser;

  b.  allow the Organiser to record the sound and vision of their 
image, comments and interviews expressed in the Com-
petition and Prize Winners Concerts, and transfer to the 
Organiser their economic rights to these statements and 
interviews, and also allow the Organiser to disseminate 
their image recorded for the purposes of the Competition 
and the Prize Winners Concerts; 

  c.  transfer to the Organiser the exclusive right, not limited 
by time or place, to give permission for the use of depend-
ent copyright with regard to the musical works specified 
above, particularly permission to dispose of and make use 
of arrangements of these works, including translations 
into other languages; the participants also undertake not 
to attempt to restrict this right in the future;

  d.  authorise the Organiser to exercise personal rights with 
regard to the musical works and artistic performances 
specified above, and undertake not to exercise their per-
sonal rights in such a way that would restrict the Organis-
er’s acquired rights pursuant to the rules stipulated herein;

  e.  allow the Organiser to make use of their artistic perfor-
mances, interviews, comments and images, as a whole or 
as randomly selected fragments, or to make adaptations, 
cuts and alterations, as well as translations, and declare 
that said use will not be construed as a violation of their 
reputation; the participants also allow the Organiser to use 
their first and last names, or their ensemble names, when-
ever said artistic performances, comments, interviews or 
images are shown.

 43.  The transfer and grant of the rights (including the permis-
sions) specified above is not limited by time or place, and 
covers all the fields of exploitation as known at the time of 
the announcement of the Rules and Regulations.
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 44.  The transfer and grant of the rights (including the permissions) 
specified above is effective at the moment of recording the 
artistic performances, comments or interviews, and is non-re-
fundable. Whenever permitted by law, the participants shall 
waive their right to financial compensation with regard to the 
dissemination of said artistic performances, comments and 
interviews on the Internet, television or radio.

 45.  In respect of the acquired rights pursuant to the provisions 
stipulated herein, the Organiser may, without limitation, 
transfer these rights to further entities or grant licences and 
other authorisations. The participants of the Competition may 
not claim financial compensation relating to these actions.

PERSONAL DATA PROTECTION

 46.  The personal data provided in the application documents shall 
be administered by the Organiser for a period of two years 
of the date of its provision. The data of the persons being 
awarded financial prizes shall be additionally administered 
for a period of five years of the date of the payment of the 
prize, and shall only be processed during this period for tax 
and accounting purposes.

 47.  The personal data shall only be processed for the purposes 
directly related to the Competition itself, and in particular:

  a.  announcements of the order of auditions and the re-
sults of consecutive stages published on the website of 
the Competition;

  b.  printed and electronic publication of informational 
and promotional materials regarding the Competition, 
along with an image and a biographical note edited by 
the Organiser.

 48.  The provision of personal data is non-compulsory; never-
theless it is indispensable for the qualification process to be 
effective. Each person whose personal data is administered 
by the Organiser shall have the right to access the contents 
of this data and edit it, and may also request to limit its pro-
cessing scope or to remove it; such a request may however 
have its relevant consequences, such as, in extreme cas-
es, the termination of the participant’s right to remain in 
the Competition.
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 49.  The personal data shall not be used for automated 
decision-making.

FINAL PROVISIONS

 50.  The Organiser shall not help the participants of the Com-
petition obtain their visas; however, a relevant certification 
confirming participation in the Competition may be issued 
upon request.

 51.  The Organiser shall not help the participants obtain a health 
insurance covering the duration of their stay in Poland; ob-
taining such an insurance, however, is advisable.

 52.  For matters not provided for herein, which are related to the 
Competition but not authorised by the Jury, decisions made 
by the Director of the Competition shall apply. These deci-
sions shall not be appealable.

 53.  Any doubts resulting from the construction of the provisions 
stipulated herein shall be resolved under the Polish version 
of the text.

 54.  Any disputes arising from the agreements stipulated herein 
shall be resolved in accordance with the Polish law before 
the court competent for the Organiser’s registered office.
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Annex A
to the Rulebook  
of the Stanisław Moniuszko  
International Competition  
of Polish Music

Category I – pianists

PART I

PROGRAMME FOR STAGE I

The programme should contain compositions from each of the 
following four groups – in total at least four compositions – one 
each from groups 1, 2 and 3 and one or more compositions from 
group 4. The maximum total time of the musical presentation 
may not exceed 20 minutes.

 1.  Fryderyk Chopin – one etude (free choice)

 2.  Karol Szymanowski – one etude from op. 4 or 
Karol Szymanowski – three consecutive etudes from  
op. 33 or 
Witold Lutosławski – one etude, either No. 1 or No. 2

 3.  One etude by one of the following composers:
Ignacy Friedman
Maurycy Moszkowski
Teodor Leszetycki
Juliusz Zarębski
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 4.  One or more works selected from the oeuvre of the follow-
ing composers:

Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Leopold Godowski
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko
Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Andrzej Panufnik
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Adam Wroński
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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PART II

PROGRAMME FOR STAGE II

The programme should contain at least two works written by the 
composer(s) from group 1 below and at least one work written 
by the composer(s) from group 2 below. 
The total time of musical presentation of the works written by 
the composer(s) from group 2 may not exceed 15 minutes. The 
total maximum time of the musical presentation may not exceed 
40 minutes but may not be shorter than 35 minutes. 

The works performed in this stage may not be the same as those 
performed in Stage I.

Group 1:

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Raul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko
Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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Group 2

Grażyna Bacewicz
Henryk Mikołaj Górecki
Wojciech Kilar
Stefan Kisielewski
Witold Lutosławski

Ignacy Jan Paderewski
Andrzej Panufnik
Karol Szymanowski
Aleksander Tansman
Juliusz Zarębski

PART III

PROGRAMME FOR STAGE III – FINAL

Stage III – Final shall include one of the works from the list below 
to be selected by the participant.

Grażyna Bacewicz – Piano Concerto
Ignacy Feliks Dobrzyński – Piano Concerto in A flat major, op. 2
Franciszek Lessel – Piano Concerto in C major
Józef Władysław Krogulski – Piano Concerto No. 1 in E major
Artur Malawski – Symphonic Studies for piano and orchestra
Henryk Melcer-Szczawiński – Piano Concerto No. 1 in E minor
Henryk Melcer-Szczawiński – Piano Concerto No. 2 in C minor
Ignacy Jan Paderewski – Piano Concerto in A minor, op. 17
Ludomir Różycki – Piano Concerto No. 1 in G minor, op. 43
Józef Wieniawski – Piano Concerto in G minor, op. 20
Władysław Żeleński – Piano Concerto in E flat major, op. 60
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Annex B
to the Rulebook  
of the Stanisław Moniuszko  
International Competition  
of Polish Music

Category II – chamber ensembles

PART I

PROGRAMME FOR STAGE I

The programme should contain at least two stylistically and 
expressively different works (or their component movements) 
by at least two different composers to be selected from the list 
below. The maximum total time of the musical presentation may 
not exceed 30 minutes. Depending on the form of the works, the 
time of the presentation may exceptionally exceed the limit spec-
ified above by up to 10 minutes (see section 28 of the Rulebook). 

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raoul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki

Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Stanisław Moniuszko
Maurycy Moszkowski
Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
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Eugeniusz Pankiewicz
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski

Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Juliusz Zarębski
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński

PART II

PROGRAMME FOR STAGE II – FINAL

The final stage shall include the performance of one or more 
works (or their component movements) written by the com-
poser(s) from group 2. In addition, the participant is allowed 
to perform one work (or its component movements) written by 
a composer from group 1, however the musical presentation 
of this work (or its component movements) may not exceed 
20 minutes. 

The maximum total time of the presentation may not exceed 
40 minutes but may not be shorter than 35 minutes. Depending 
on the form of the works, the time of the presentation may ex-
ceptionally exceed the limit specified above by up to 10 minutes 
(see section 28 of the Rulebook).

The works performed in this stage may not be the same as those 
performed in Stage I.

Group 1:

Grażyna Bacewicz
Fryderyk Chopin
Henryk Mikołaj Górecki
Wojciech Kilar
Witold Lutosławski

Stanisław Moniuszko
Karol Szymanowski
Ignacy Jan Paderewski
Krzysztof Penderecki
Aleksander Tansman
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Group 2:

Tadeusz Baird
Ignacy Feliks Dobrzyński
Józef Ksawery Elsner
Ignacy Friedman
Leopold Godowski
Joachim Kaczkowski
Mieczysław Karłowicz
Antoni Kątski
Stefan Kisielewski
Raoul Koczalski
Józef Władysław Krogulski
Karol Kurpiński
Szymon Laks
Franciszek Lessel
Teodor Leszetycki
Karol Lipiński
Roman Maciejewski
Miłosz Magin
Artur Malawski
Witold Maliszewski
Henryk Melcer-Szczawiński
Karol Mikuli
Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski
Józef Nowakowski
Michał Kleofas Ogiński
Henryk Pachulski
Tadeusz Paciorkiewicz
Roman Palester
Eugeniusz Pankiewicz
Andrzej Panufnik
Piotr Perkowski
Ludomir Różycki
Michał Spisak
Roman Statkowski
Zygmunt Stojowski
Antoni Stolpe
Antoni Szałowski
Tadeusz Szeligowski
Maria Szymanowska
Józef Wieniawski
Bolesław Woytowicz
Adam Wroński
Juliusz Zarębski
Aleksander Zarzycki
Władysław Żeleński
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Kompozytorzy / Composers

Grażyna Bacewicz

*Łódź, 1909 †Warszawa, 1969
Kompozytorka, skrzypaczka i pedagog. Studia z kom-
pozycji odbyła u Kazimierza Sikorskiego, a dzięki sty-
pendium Ignacego Jana Paderewskiego uczyła się 
w Paryżu u Nadii Boulanger. Długo występowała z suk-
cesami jako skrzypaczka (m.in. wyróżnienie na I Konkur-
sie im. Wieniawskiego) i dopiero w latach 50. poświęciła 

się wyłącznie kompozycji, pedagogice, z czasem też powieściopisarstwu. 
Za swój oryginalny język kompozytorski była również wielokrotnie nagradza-
na, w szczególności w zakresie kameralistyki i symfoniki. Bogaty dorobek 
czyni ją jedną z najwybitniejszych postaci polskiego życia muzycznego 
XX wieku.

*Łódź, 1909 †Warsaw, 1969
Composer, violinist and teacher. She studied composition with Kazimierz 
Sikorski and with the help of a scholarship funded by Paderewski continued 
her studies in Paris with Nadia Boulanger. She had a long and successful 
career as a violinist (e.g. she won an honourable mention at the inaugural 
Wieniawski Competition) and it was not until the 1950s that she eventually 
devoted her endeavours exclusively to writing music, teaching and, later 
on, writing novels. Her original language of composition won her numer-
ous prizes and wide acclaim, especially with regard to her chamber and 
symphonic works. Her rich oeuvre makes her one of the most distinguished 
personalities of the Polish musical life in the twentieth century.

Tadeusz Baird

*Grodzisk Mazowiecki, 1928 †Warszawa, 1981
Kompozytor i pedagog, laureat wielu nagród kom-
pozytorskich w kraju i za granicą, w tym trzykrotny 
laureat I nagrody Międzynarodowej Trybuny Kom-
pozytorów UNESCO. Wykształcenie kompozytorskie 
odebrał w Warszawie m.in. u Kazimierza Sikorskiego 
i Piotra Perkowskiego. Był jednym z inicjatorów festiwalu 
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Warszawska Jesień. Wykształcił niezwykle indywidualny styl będący po-
łączeniem ekspresji i liryzmu z duchem muzyki dawnych epok (zwłaszcza 
romantyzmu, baroku i renesansu), a główną rolę odgrywała w nim melo-
dyka. Dokonywał archaizacji języka muzycznego, nie rezygnując jednak ze 
współczesnego sposobu wypowiedzi. 

*Grodzisk Mazowiecki, 1928 †Warsaw, 1981
Composer and teacher, winner of numerous composition prizes in Poland 
and abroad, including three First Prizes from UNESCO’s International Ros-
trum of Composers. Baird received his music education in Warsaw studying 
with Kazimierz Sikorski and Piotr Perkowski. He was one of the founders 
of the famed Warsaw Autumn festival. The composer developed a highly 
individual style juxtaposing expressiveness and lyricism with the spirit of 
past epochs (in particular Romanticism, Baroque and Renaissance), in 
which melody played the crucial part. He employed a deliberately archaic 
musical language, but his means of expression was attractively modern 
and up-to-date.

Fryderyk Chopin

*Żelazowa Wola, 1810 †Paryż, 1849
Kompozytor i pianista, jeden z najwybitniejszych 
twórców w historii muzyki. Obok Roberta Schumanna, 
Franza Liszta i Hectora Berlioza uważany za jedną z iko-
nicznych postaci dojrzałego romantyzmu. Kompozycji 
uczył się właściwie wyłącznie u Józefa Elsnera, jeszcze 
przed opuszczeniem Polski. Efektem rozwoju jego języ-

ka muzycznego były uniwersalność i ponadczasowość, które współgrały 
z wyrazistym idiomem narodowym. W szczególności rozwiniętą harmoniką 
wywarł ogromny wpływ na przyszłe pokolenia kompozytorów. Tworzył głów-
nie na fortepian, zachowało się jednak także kilka utworów kameralnych. 

*Żelazowa Wola, 1810 †Paris, 1849
Composer and pianist, one of the foremost personalities in the history of 
music. Alongside Robert Schumann, Franz Liszt and Hector Berlioz, he is 
considered one of the iconic representatives of mature Romanticism in 
music. His only real teacher of composition was Józef Elsner, with whom 
he studied before leaving his homeland. The development of his musical 
language resulted in virtual universality and timelessness, which were fe-
licitously complemented by a well-pronounced national idiom of his works. 
The subsequent generations of musicians were particularly influenced by 
Chopin’s sublime harmonies. He mostly wrote for the piano, albeit some 
of his chamber compositions have also survive.
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Ignacy Feliks Dobrzyński

*Romanów na Wołyniu, 1807 †Warszawa, 1867
Kompozytor, dyrygent, pianista i pedagog. Wykształce-
nie muzyczne odebrał najpierw u ojca, później w War-
szawie u Józefa Elsnera (studiował razem z Chopinem). 
W pierwszej fazie kariery najbliższa artystycznie była 
mu symfonika, co znalazło wyraz m.in. w II Symfonii – 
nagrodzonej na konkursie w Wiedniu. Później skupił się 

na muzyce fortepianowej oraz pedagogice, w której zyskał duże uznanie 
(wydał podręcznik do nauki gry na fortepianie). Był jednym z najbardziej 
wszechstronnych kompozytorów swoich czasów na ziemiach polskich, 
o czym świadczy fakt, że z powodzeniem uprawiał wszystkie znane ga-
tunki muzyczne. 

*Romanów in Volhynia, 1807 †Warsaw, 1867
Composer, conductor, pianist and teacher. He initially received his music 
education from his father and, later on, from Józef Elsner (together with 
Fryderyk Chopin) in Warsaw. The beginning of his career as a composer 
was marked by symphonic works, such as his Symphony No. 2 awarded 
at a competition in Vienna. Subsequently, he focused on piano music and 
on his work in education – he was a highly successful teacher (he pub-
lished a piano handbook). Dobrzyński was one of the most versatile Polish 
composers of his day composing excellent works in all the contemporary 
genres of music.

Józef Elsner

*Grodków, 1769 †Warszawa, 1854
Kompozytor, pedagog, wydawca, teoretyk i działacz 
muzyczny. Uważany za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli kultury muzycznej w Polsce w pierw-
szej połowie XIX wieku. Dzięki rozpoczętej we Lwowie 
współpracy z Wojciechem Bogusławskim przeniósł się 
do Warszawy, której przysłużył się na każdym polu: 

kształcąc młodych kompozytorów (w tym Chopina i Dobrzyńskiego); 
zakładając pierwszą wyższą szkołę muzyczną – Szkołę Główną Muzyki; 
komponując dzieła o historycznym znaczeniu, m.in. oratorium pasyjne. 
Obok twórczości religijnej uwagę poświęcał operze, kameralistyce, mu-
zyce fortepianowej i w nieco mniejszym stopniu symfonice. 
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*Grodków, 1769 †Warsaw, 1854
Composer, teacher, publisher, theoretician and organiser of musical life. He 
is considered one of the most eminent representatives of musical culture 
in Poland in the first half of the nineteenth century. His cooperation with 
Wojciech Bogusławski, started in Lwów (present-day Lviv in Ukraine), re-
sulted in his eventual move to Warsaw, where he quickly became one of the 
most famous musical personalities. He was responsible for the education 
of such young composers as Chopin and Dobrzyński. He also founded the 
first college of music (Szkoła Główna Muzyki) and composed historically 
significant works, including a passion oratorio. Apart from sacred music, 
he also wrote operatic, chamber, piano and, to a lesser extent, symphon-
ic compositions.

Ignacy Friedman

*Podgórze (Kraków), 1882 †Sydney, 1948
Pianista, kompozytor i pedagog. Zasłynął jako genialny 
interpretator dzieł Chopina. Uczył się w Lipsku i Wied-
niu u wybitnych naukowców (muzykologów Hugona 
Riemanna i Guida Adlera) oraz pedagogów (pianisty 
Teodora Leszetyckiego). W 1941 roku trafił do Austra-
lii, z którą związał się do końca życia. Niedługo póź-

niej z powodu paraliżu lewej ręki wycofał się z występów (w sumie dał ok.  
3 tysięcy koncertów). Działał też na polu edytorstwa muzycznego – był 
redaktorem dzieł Schumanna, Liszta i Chopina. Jego utwory fortepiano-
we, podobnie jak kompozycje kameralne, w przeważającej części mają 
charakter miniatur. Pisał także pieśni. 

*Podgórze (Kraków), 1882 †Sydney, 1948
Pianist, composer and teacher. He made his name as a brilliant inter-
preter of Fryderyk Chopin’s works. He studied in Leipzig and Vienna with 
eminent scholars (musicologists Hugo Riemann and Guido Adler) and 
educators (pianist Teodor Leszetycki). In 1941, he travelled to Australia, 
where he was to remain for the rest of his life. Soon after arriving there, 
he suffered a paralysis in his left hand, which prevented him from any 
more public performances (he had appeared in approximately three 
thousand concerts). He was also active as a music editor working on 
compositions by Schumann, Liszt and Chopin. His own piano works, as 
well as his chamber pieces, were mostly written in the form of miniatures. 
He also composed songs.
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Leopold Godowski

*Żośle k. Wilna, 1870 †Nowy Jork, 1938
Pianista, kompozytor i pedagog. Jeden z najwybitniej-
szych instrumentalistów swoich czasów. Był przede 
wszystkim samoukiem, choć pobierał też lekcje gry 
na fortepianie u Ernsta Rudorffa w Berlinie. Po nie-
udanym tournée po Ameryce w 1890 roku podjął się 
pracy pedagogicznej – uczył w Nowym Jorku, Filadel-

fii i Chicago, a potem też w Wiedniu. Tam jego uczniem był m.in. Hen-
ryk Neuhaus. Na twórczość kompozytorską Godowskiego składają się 
prawie wyłącznie niezwykle wymagające technicznie, uznawane wręcz 
za niewykonalne, utwory fortepianowe – zarówno dzieła oryginalne, jak 
i wirtuozowskie parafrazy. 

*Žasliai near Vilnius, 1870 †New York, 1938
Pianist, composer and teacher. One of the most distinguished instrumen-
talists of his times. He was practically self-educated, although he also 
received piano lessons from Ernst Rudorff in Berlin. After an unsuccessful 
tour of America in 1890, he began working as a teacher in New York, Phil-
adelphia and Chicago and later also in Vienna, where one of his students 
was Henryk Neuhaus. Godowski’s oeuvre almost entirely comprises music 
for piano, original compositions as well as virtuosic paraphrases. They have 
become renowned for making extreme technical demands and therefore 
being almost impossible to perform.

Henryk Mikołaj Górecki

*Czernica k. Rybnika, 1933 †Katowice, 2010
Kompozytor i pedagog. Uczył się u Bogusława Sza-
belskiego w Katowicach, choć w dużym stopniu był 
samoukiem. Sam później wykładał w PWSM (obecnie 
Akademia Muzyczna w Katowicach), której został rek-
torem. Jego studentami byli m.in. Eugeniusz Knapik 
i Andrzej Krzanowski. Dzieła Góreckiego uzyskały wiele 

nagród na konkursach kompozytorskich w kraju i zagranicą, w tym III 
miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO. Jego 
bogata ilościowo i gatunkowo twórczość podlegała nieustannej ewolu-
cji – od skrajnie awangardowej po uproszczenie środków z bardzo silnym 
przekazem religijnym – niezmiennie pozostając zjawiskiem frapującym. 
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*Czernica near Rybnik, 1933 †Katowice, 2010
Composer and teacher. Although he studied with Bogusław Szabelski in 
Katowice, he was mostly self-educated. Later on in life, he himself became 
a lecturer at the Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (State College of 
Music, currently Academy of Music in Katowice), before being employed 
as the vice-chancellor of the institution. His students included Eugeniusz 
Knapik and Andrzej Krzanowski. Górecki’s works won numerous prizes at 
composition competitions in Poland and abroad, including the Third Prize 
at UNESCO’s International Rostrum of Composers. Rich in number and 
varied in genre, his output underwent constant evolution – from extremely 
avant-garde to expressively simplified and intensely religious, but it never 
lost its fascinating appeal.

Joachim Kaczkowski

*Tabor (Czechy), ok. 1789 †Warszawa, 1829
Skrzypek, kompozytor i pedagog. Prawdopodobnie 
był samoukiem. Oprócz europejskiej kariery wirtuoza – 
który koncertował nie tylko w wielkich salach, ale też 
w domach polskich ziemian – prowadził działalność 
pedagogiczną w majątkach szlacheckich. Ideałem, do 
którego dążył, była dla niego wirtuozeria szkoły francu-

sko-włoskiej. Jego twórczość reprezentuje głównie muzyka kameralna, w któ-
rej na pierwszy plan wysuwa się pierwiastek popisowy, zwłaszcza w partii 
pierwszych skrzypiec. Z jego miniatur fortepianowych zachowało się kilka po-
lonezów, które wraz z wariacjami należały do ulubionych form kompozytora.

*Tabor (Czech Republic), circa 1789 †Warsaw, 1829
Violinist, composer and teacher. As far as we know today, he was self-ed-
ucated. In addition to his European career of a virtuoso, who did not only 
appear in large concert halls but also in the manors of Polish landowners, 
he also worked as a teacher in the estates of Polish noblemen. The ideal 
he favoured and strove for was the virtuosity of the Franco-Italian school. 
His extant oeuvre mostly comprises chamber compositions strongly char-
acterised by virtuosic elements, especially in the part of the first violin, 
but we also know of his rich repertoire of piano miniatures, of which a few 
polonaises still survive. Save for variations, they seem to have been his 
favourite type of creative expression.
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Antoni Kątski

*Kraków, 1817 †Iwańczyce k. Nowogrodu Wołyńskiego, 1899
Pianista, kompozytor i pedagog. Uczeń Johna Fielda 
(w Moskwie) i Sigismunda Thalberga (w Wiedniu). Pro-
wadził niezwykle intensywną działalność: koncertową, 
właściwie na całym świecie (włączając w to Daleki 
Wschód, Australię i Nową Zelandię), kompozytorską 
(ponad czterysta dzieł opusowanych) oraz pedagogicz-

ną – uczył w Petersburgu, Londynie, potem w USA, a jego podręcznik nauki 
gry obowiązywał na uczelniach w Paryżu, Berlinie i Petersburgu. Utwory 
Kątskiego mają w przeważającej części charakter salonowy i w swoim 
czasie zdobyły dużą popularność w całej Europie, o czym świadczą ich 
liczne wydania. 

*Kraków, 1817 †Ivanchitsi near Novohrad Volynskyi, 1899
Pianist, composer and teacher. He studied with John Field in Moscow 
and Sigismund Thalberg in Vienna. He led an intensively busy career of 
a concert pianist, appearing virtually all around the world (including the 
Far East, Australia and New Zealand); a composer, writing more than 400 
opus works; and a teacher, working in Saint Petersburg, London and later in 
the United States (his piano handbook was the official course book at the 
conservatories in Paris, Berlin and Saint Petersburg). In the main, Kątski’s 
compositions belong to the category of salon music. They enjoyed immense 
popularity throughout Europe and were published in multiple editions.

Mieczysław Karłowicz

*Wiszniewo, 1876 †Tatry, 1909
Kompozytor i dyrygent. Mimo pierwotnych planów 
kariery skrzypka (nauka u Stanisława Barcewicza, 
nieudana próba dostania się do Josepha Joachima) 
zdecydował się poświęcić kompozycji (studiował u Hein-
richa Urbana w Berlinie), w szczególności symfonice, 

której stał się wybitnym przedstawicielem. Dynamiczny rozwój artystyczny 
przerwał śmiertelny wypadek w jego ukochanych górach. Zdążył jednak 
odegrać ważną rolę w rozwoju polskiej muzyki, a przede wszystkim stwo-
rzyć dzieła – poematy symfoniczne – w których w twórczy i oryginalny 
sposób wykorzystał najnowsze zdobycze późnego romantyzmu. Był także 
znakomitym taternikiem, pionierem narciarstwa, fotografikiem i publicystą. 
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*Vishneva, 1876 †Tatra Mountains, 1909
Composer and conductor. Although he initially embarked on the career of 
a violinist (he studied with Stanisław Barcewicz and unsuccessfully applied 
for tuition with Joseph Joachim), he eventually made a decision to dedicate 
himself to composition (he studied with Heinrich Urban in Berlin), with the 
emphasis on symphonies, in effect becoming a distinguished representa-
tive of the genre. His fast-developing and illustrious career was cut short 
by a fatal accident in his beloved Tatra Mountains in the south of Poland. 
He had managed, however, to play an important role in the development 
of Polish music and, in particular, in creating works – his symphonic po-
ems – in which he ingeniously employed the latest musical trends of the 
late Romanticism. He was also an accomplished mountaineer, a pioneer 
of skiing, a photographer and an opinion journalist.

Wojciech Kilar

*Lwów, 1932 †Katowice, 2013
Kompozytor i pianista. Laureat wielu nagród kompozy-
torskich w kraju i za granicą, a na całym świecie znany 
przede wszystkim z muzyki filmowej (współpracował 
m.in. z Romanem Polańskim i Francisem Fordem Cop-
polą). Jego mentorem był Bolesław Woytowicz, u któ-
rego kończył fortepian i kompozycję. Uczył się także 

w Paryżu u Nadii Boulanger. Język kompozytorski Kilara ewoluował od 
neoklasycznego poprzez awangardowy (m.in. sonoryzm) po styl, w którym 
znaczącą rolę odgrywały melodyka, prostota środków i często też folklor 
podhalański, a w warstwie ideowej sugestywny przekaz religijno-duchowy. 

*Lviv, 1932 †Katowice, 2013
Composer and pianist. A prize-winner of numerous composition competi-
tions in Poland and abroad, he achieved the widest international acclaim 
as a film score composer (collaborating with such directors as Roman Po-
lański and Francis Ford Coppola). He was mentored by Bolesław Woytowicz, 
his teacher of piano and composition. He also studied with Nadia Boulanger 
in Paris. Kilar’s compositional language underwent an evolution from ne-
oclassical, through avant-garde (e.g. sonorism) to a style characterised 
by bold melodies, simple means of expression and frequently employed 
elements of Polish highlander music, in addition to a highly suggestive 
religious and spiritual content.
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Stefan Kisielewski

*Warszawa, 1911 †Warszawa, 1991
Kompozytor, publicysta, krytyk muzyczny, pisarz, literat 
i pedagog. Jedna z najbardziej barwnych i wszechstron-
nych postaci polskiego życia muzycznego i kulturalnego 
XX wieku. Absolwent kompozycji w Warszawie w klasie 
Kazimierza Sikorskiego. Prócz tego studiował poloni-
stykę i filozofię. Po wojnie założył czasopismo „Ruch 

Muzyczny” i przez trzy lata pełnił funkcję jego redaktora naczelnego. Był 
zwolennikiem czystej, pozbawionej treści pozamuzycznych formy muzycz-
nej i stylistyki neoklasycznej. W jego zwykle przesiąkniętych sardonicz-
nym humorem utworach pobrzmiewają echa muzyki ludowej, jazzowej 
i popularnej. 

*Warsaw, 1911 †Warsaw, 1991
Composer, opinion journalist, music critic, author, man of letters and teach-
er. One of the most colourful and versatile personalities of Polish musical 
and cultural life in the twentieth century. Kisielewski studied composition 
with Kazimierz Sikorski at the Conservatory of Music in Warsaw. He was 
also a student of Polish studies and philosophy. After the Second World 
War, he founded Ruch Muzyczny, a music magazine, where he served 
as editor-in-chief for three years. In his opinions and critiques on music, 
he criticised extra-musical content and promoted the neoclassical style. 
Frequently infused with sardonic humour, his works resound with echoes 
of folk, jazz and popular music.

Raul Koczalski

*Warszawa, 1885 †Poznań, 1948
Pianista, kompozytor i pedagog. Sławę zdobył jako cu-
downe dziecko fortepianu (zaczął występować w wieku 
4 lat), a potem jako jeden z najwybitniejszych piani-
stów epoki (został nadwornym pianistą króla Hiszpanii, 
szacha perskiego i sułtana tureckiego). Był szczególnie 
ceniony za interpretacje muzyki Chopina, którą poznał 

dzięki nauce u Karola Mikulego we Lwowie – uważał się za spadkobiercę tej 
tradycji. Charakterystyczna dla twórczości kompozytorskiej Koczalskiego 
(której trzon stanowi muzyka fortepianowa, kameralna i pieśniowa) jest 
różnorodność pod względem gatunkowym i stylistycznym. 
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*Warsaw, 1885 †Poznań, 1948
Pianist, composer and teacher. He made his name as a child prodigy at 
the age of 4 and went on to become one of the most celebrated pianists 
of his day, a court pianist of the King of Spain, the Shah of Persia and 
the Sultan of Turkey. He was widely esteemed as a brilliant interpreter of 
Chopin’s music, with which he acquainted himself under the tutelage of 
Karol Mikuli in Lwów (present-day Lviv in Ukraine). He regarded himself as 
a legitimate heir to Chopin’s tradition. Koczalski’s creative output (chiefly 
piano and chamber music, as well as songs) is presented in a rich variety 
of genres and styles.

Józef Krogulski

*Tarnów, 1815 †Warszawa, 1842
Pianista, kompozytor, dyrygent chóralny i pedagog. Ka-
rierę pianistyczną rozpoczął w wieku 10 lat, szybko zdo-
bywając ogromny rozgłos jako cudowne dziecko. Został 
wręcz okrzyknięty polskim Mozartem. Równie wcześnie 
podjął się kompozycji, kształcił się w Warszawie u Kur-
pińskiego i Elsnera. Niewiele później, bo w wieku 17 lat 

zaczął pracować jako nauczyciel fortepianu i kierownik kilku stołecznych 
chórów. Zmarł młodo, na gruźlicę. Jest autorem m.in. dwóch koncertów 
fortepianowych, muzyki religijnej oraz wielu miniatur fortepianowych utrzy-
manych w wirtuozowskim stylu brillant. 

*Tarnów, 1815 †Warsaw, 1842
Pianist, composer, choirmaster and teacher. He launched his piano career 
at the age of 10 quickly gaining renown as a child prodigy. He was hailed 
as the Polish Mozart. Krogulski’s career as a composer also started very 
early – he studied with Kurpiński and Elsner in Warsaw. Soon afterwards, 
when he was 17, he began teaching piano and conducting several War-
saw-based choirs. He died young from tuberculosis. His creative output 
includes two piano concertos, sacred music and plenty of piano miniatures 
written in the virtuosic style brillant.
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Karol Kurpiński

*Włoszakowice k. Leszna, 1785 †Warszawa, 1857
Kompozytor, dyrygent, pedagog, działacz i publicy-
sta muzyczny (założyciel i korespondent „Tygodnika 
Muzycznego”). Był samoukiem. Przez ponad 30 lat 
pracował w Teatrze Narodowym, najpierw jako dy-
rygent, później także jako dyrektor, znacząco zwięk-
szając repertuar i podnosząc jakość wystawianych 

sztuk. Po powstaniu listopadowym założył Szkołę Śpiewu, która miała 
wypełnić lukę po zamkniętej Szkole Głównej Muzyki, i został jej dyrekto-
rem. Jego spuściznę kompozytorską stanowią głównie dzieła sceniczne 
i orkiestrowe. Ponadto jest autorem licznych pieśni i kilku kompozycji 
kameralnych. Wśród dzieł fortepianowych na pierwszy plan wysuwają 
się polonezy i fantazje. 

*Włoszakowice near Leszno, 1785 †Warsaw, 1857
Composer, conductor, teacher, organiser of musical life and music journal-
ist (founder and correspondent of Tygodnik Muzyczny). He was self-edu-
cated. He worked for more than thirty years at the National Theatre (Teatr 
Narodowy), initially as a conductor and subsequently also as a director – he 
considerably enlarged the repertoire and raised the quality of the staged 
productions. After the November Uprising, he established the Singing 
School (Szkoła Śpiewu), aimed at filling the gap left after the closure of 
the Principal School of Music (Szkoła Główna Muzyki), and became its 
headmaster. His creative legacy is chiefly comprised of operatic and or-
chestral works. He also wrote numerous songs and several chamber pieces. 
His piano output is dominated by polonaises and fantasias.

Szymon Laks

*Warszawa, 1901 †Paryż, 1983
Kompozytor i pisarz. Wykształcony w Polsce, od lat 20. 
związany ze środowiskiem muzycznym Paryża. W cza-
sach wojny deportowany z terenu Francji do Oświęcimia, 
gdzie był członkiem kapeli oświęcimskiej, a następnie jej 
dyrygentem. Swoje wspomnienia tego wstrząsającego 
okresu opublikował w dwóch książkach. Po wojnie osiadł 

w Paryżu, komponował niewiele. W jego twórczości, zaliczanej do nurtu 
neoklasycznego, znajdują się w przede wszystkim utwory kameralne i or-
kiestrowe, zaś w późniejszym okresie głównie wokalne, inspirowane m.in. 
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folklorem polskim i żydowskim. Pod koniec życia poświęcił się całkowicie 
działalności pisarskiej i przekładowej.

*Warsaw, 1901 †Paris, 1983
Composer and author. He was educated in Poland but joined the Parisian 
music circles in the 1920s. During the Second World War, he was deported 
from France to Auschwitz, where he was a member and, subsequently, 
a conductor of the concentration camp orchestra. He published memoirs of 
this horrifying period in two books. He returned to Paris after the end of the 
war, but he did not compose much more. His compositional output, which 
is categorised as neoclassical, comprises mostly chamber and orchestral 
works, but later on in his life he focused primarily on vocal compositions, 
partly inspired by Polish and Jewish folklore. Towards the end of his life, 
Laks dedicated himself exclusively to writing and translating books.

Franciszek Lessel

*Warszawa, ok. 1780 †Piotrków Trybunalski, 1838
Pianista i kompozytor. Jedna z czołowych postaci 
polskiego klasycyzmu, uczeń Josepha Haydna oraz 
pierwszy polski twórca koncertu fortepianowego wy-
konanego na ziemiach polskich. Przed studiami w Wied-
niu uczył się u swojego ojca, Wincentego. Po powrocie 
do kraju wykonywał zawsze własne utwory. Porzucił 

karierę pianisty na rzecz pracy administracyjnej, choć kompozycji nie za-
niechał. Uprawiał typowe dla epoki gatunki, w których widać mozartowski 
wpływ, a stosowana w nich wirtuozeria o improwizacyjnym rodowodzie 
zwiastowała styl brillant. Wiele dzieł, cieszących się dużą popularnością, 
zaginęło. Pisał utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, a także 
pieśni i muzykę oratoryjną.
 *Warsaw, circa 1780 †Piotrków Trybunalski, 1838
Pianist and composer. One of the leading representatives of Polish Clas-
sicism, a pupil of Joseph Haydn and the first Polish composer of a piano 
concerto performed in Poland. Before studying in Vienna, he was taught 
by his father Wincenty. After returning to his homeland, he made a point 
of always performing only his own compositions. He abandoned his piano 
career in favour of a job in administration, but he never stopped composing. 
Lessel used the typical genres of the era; his works are clearly influenced 
by Mozart, but their improvisation-based virtuosity unmistakably points 
to the nascent style brillant. Regrettably, several of his most famous pieces 
have not come down to us. He composed symphonies, chamber pieces, 
piano music, as well as songs and large-scale vocal works.
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Teodor Leszetycki

*Łańcut, 1830 †Drezno, 1915
Pianista, pedagog i kompozytor. Wybitny solista i jeden 
z największych pedagogów fortepianu w dziejach. Jego 
mistrzem podczas studiów w Wiedniu był Carl Czerny, 
a swoją wiedzę i umiejętności przekazał m.in. Pade-
rewskiemu, Melcerowi-Szczawińskiemu, Friedmanowi 
i Arturowi Schnablowi. Towarzyszył też na estradzie 

wielkim skrzypkom – Wieniawskiemu, Sarasatemu i Ysaÿe’owi. Na twór-
czość Leszetyckiego składają się głównie, oprócz dwóch oper, wirtuozow-
skie miniatury fortepianowe, często zestawiane w cykle: nokturny, romanse, 
impromptus, morceaux, arabeski, tańce, a także etiudy i preludia. 

*Łańcut, 1830 †Dresden, 1915
Pianist, teacher and composer. He was a brilliant soloist and one of the most 
eminent piano teachers in history. During his studies in Vienna he was men-
tored by Carl Czerny, and he later passed down his expertise to Paderewski, 
Melcer-Szczawiński, Friedman, Artur Schnabel and many other artists. He 
also performed alongside the greatest masters of the violin, such as Wie-
niawski, Sarasate and Ysaÿe. Apart from his two operas, Leszetycki’s oeuvre 
is dominated by virtuosic piano miniatures, which were frequently combined 
to form cycles, e.g. nocturnes, romances, impromptus, morceaux, arabesques, 
dances, etudes and preludes.

Karol Lipiński

*Radzyń (Podlasie), 1790 †Urłów k. Tarnopola, 1861
Skrzypek, kompozytor i dyrygent. Uznawany za jednego 
z najwybitniejszych skrzypków pierwszej połowy XIX 
wieku i porównywany z Niccolò Paganinim, z którym 
wspólnie występował, a nawet rywalizował (słynny „po-
jedynek” w Warszawie w 1830 roku). Pełnił także funk-
cję koncertmistrza w operze lwowskiej i orkiestry króla 

saksońskiego w Dreźnie. W jego twórczości kompozytorskiej dominują 
utwory na skrzypce solo bądź z towarzyszeniem fortepianu, orkiestry lub 
składów kameralnych. Utwory, które pisał z myślą o sobie jako wykonawcy, 
charakteryzuje bardzo wysoki poziom trudności technicznych. 

*Radzyń (Podlasie), 1790 †Virliv near Ternopil, 1861
Violinist, composer and conductor. Considered one of the leading violinists 
of the first half of the nineteenth century, he was compared with Niccolò 
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Paganini, with whom he performed and even competed (including the 
famous showdown in Warsaw in 1830). He was also leader in the opera 
orchestra in Lwów (present-day Lviv in Ukraine) and the Saxon court or-
chestra in Dresden. His creative output is dominated by works for solo 
violin or for violin with the accompaniment of piano, orchestra or chamber 
ensemble. His works written for himself as the soloist demand the ultimate 
technical acumen.

Witold Lutosławski

*Warszawa, 1913 †Warszawa, 1994
Kompozytor, pianista i dyrygent. Jeden z najważniej-
szych twórców muzyki XX wieku. Spadkobierca najlep-
szych europejskich tradycji muzycznych, a jednocześnie 
twórca na wskroś oryginalny. Mistrz formy i gry z per-
cepcją słuchacza, obdarzony wybitnym zmysłem dra-
matycznym. Jego domeną była muzyka instrumentalna, 

od solowych i kameralnych gatunków po symfonikę. Z potrzeby skonstru-
owania dzieła doskonałego jego język twórczy podlegał nieustannej ewolucji 
i stąd wiele jego autorskich technik kompozytorskich – aleatoryzm kontrolo-
wany, akordy dwunastodźwiękowe, forma dwuczęściowa, „cienkie faktury”. 

*Warsaw, 1913 †Warsaw, 1994
Composer, pianist and conductor. Being one of the leading composers 
of the twentieth century, he was both the heir to the best traditions of 
European music and a strikingly original musical personality. Endowed 
with a keen sense of drama, he was a master of form and interplay with 
the perception of the listener. He specialised in instrumental music in all 
its guises: solo, chamber and orchestral. Lutosławski’s musical language 
underwent a constant evolution resulting from his need to compose a per-
fect work in all its aspects. As a consequence, he came up with a number 
of highly original devices, i.e. controlled aleatory techniques, twelve-note 
chords, binary form and ‘lean textures’.
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Roman Maciejewski

*Berlin, 1910 †Göteborg, 1998
Kompozytor, pianista i dyrygent. Studiował w Poznaniu, 
Warszawie oraz w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulan-
ger. Z powodzeniem koncertował jako pianista, także 
w duecie fortepianowym. Od czasów wojny mieszkał 
w Szwecji, skomponował muzykę do spektakli teatral-
nych Ingmara Bergmana. Problemy zdrowotne sprawiły, 

że nie przyjmował wielu zamówień. Podchodził z dystansem do działalno-
ści kompozytorskiej, utrzymując się z pracy organisty i dyrygenta chóru 

„Roman”. Spuściznę twórczą od rozproszenia uratował w dużej mierze brat 
kompozytora, dbając także o publikację dzieł Romana Maciejewskiego. 
Kompozytor za najważniejszy swój utwór uważał monumentalne Requiem 
poświęcone ofiarom II wojny światowej. 

*Berlin, 1910 †Göteborg, 1998
Composer, pianist and conductor. He studied in Poznań, Warsaw and Par-
is under Nadia Boulanger. He was a successful concert pianist, also in 
a piano duo. After the Second World War, he settled in Sweden, where he 
composed music to Ingmar Bergman’s theatre productions. Unfortunately, 
his ill health thwarted him from taking on too many commissions. He was 
rather unwilling to compose music and instead preferred to be active as 
an organist and conductor of his ‘Roman Choir’. His creative output was 
salvaged, to a large extent, by his brother, who also took care of publishing 
Roman Maciejewski’s compositions. The composer himself considered his 
monumental Requiem dedicated to the victims of the Second World War 
to be his greatest achievement. 

Miłosz Magin 

*Łódź, 1929 †Bora Bora (Polinezja), 1999
Pianista i kompozytor. Studiował w Łodzi i Warszawie. 
Był laureatem nagród na konkursach pianistycznych. 
Koncertował w wielu krajach świata, nagrał komplet 
dzieł Fryderyka Chopina dla firmy Decca. Od 1960 
roku na stałe osiadł w Paryżu. W dorobku kompozy-
torskim ma około 50 utworów, z których spora część 

przeznaczona jest na fortepian. Wpływ na jego twórczość miała muzyka 
Fryderyka Chopina, szczególnie w zakresie harmoniki i faktury. W swoim 
oryginalnym języku muzycznym wykorzystywał także elementy polskiego 
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folkloru. W 1985 roku w Paryżu Miłosz Magin powołał do życia Międzyna-
rodowy Konkurs Pianistyczny swego imienia, poświęcony muzyce polskiej 
i francuskiej.

*Łódź, 1929 †Bora Bora (French Polynesia), 1999
Pianist and composer. He studied in Łódź and Warsaw. He received nu-
merous prizes at piano competitions. He appeared in concert worldwide 
and made the complete recording of Fryderyk Chopin’s works, released 
by Decca. He settled in Paris in 1960. His creative output consists of ap-
proximately 50 works, the bulk of which are written for piano. His com-
positions are largely influenced by music by Fryderyk Chopin, especially 
with regard to harmony and texture. His original musical language also 
employed elements of Polish folklore. In 1985, Miłosz Magin organised the 
International Piano Competition in Paris, named after himself, dedicated 
to the performance of Polish and French music.

Artur Malawski

*Przemyśl, 1904 †Kraków, 1957
Kompozytor, pedagog i dyrygent. W karierze skrzypka 
wirtuoza przeszkodziła mu kontuzja ręki. Jego nauczy-
cielami byli Kazimierz Sikorski w zakresie kompozycji, 
a w dyrygenturze Walerian Bierdiajew. Sam został 
pedagogiem w Krakowie i Katowicach. Wykształcił 
wielu znanych polskich kompozytorów i dyrygentów 

(Bogusława Schaeffera, Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Rowickiego, 
Jerzego Semkowa). W jego bogatej twórczości przeważają wielkie formy 
instrumentalne. Uznawano go za jednego z najbardziej postępowych kom-
pozytorów swoich czasów, co przysporzyło mu krytyki ze strony rzeczników 
socrealizmu. 

*Przemyśl, 1904 †Kraków, 1957
Composer, teacher and conductor. His career of a virtuoso violinist was 
thwarted by a hand injury. He was taught composition by Kazimierz Sikorski 
and conducting by Walerian Bierdiajew. He later became a teacher himself, 
in Kraków and Katowice, responsible for the education of a host of out-
standing Polish composers and conductors, such as Bogusław Schaeffer, 
Krzysztof Penderecki, Witold Rowicki and Jerzy Semkow. His rich oeuvre 
is dominated by grand instrumental forms. He was hailed as one of the 
most progressive composers of the day, which met with a backlash from 
the proponents of socialist realism.
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Witold Maliszewski

*Mohylów Podolski, 1873 †Zalesie k. Warszawy, 1939
Kompozytor i pedagog, przewodniczący jury I Konkursu 
Chopinowskiego. Studiował w Petersburgu u samego 
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Wielokrotnie nagra-
dzany za swoje kompozycje, w szczególności kameral-
ne (kwartety oraz kwintet smyczkowy), otrzymał też 
nagrodę konkursu genewskiego za dokończenie VII 

Symfonii Schuberta. Był znanym pedagogiem (do jego uczniów należał 
m.in. Lutosławski) i aktywnym działaczem muzycznym. Jego twórczość, 
utrzymana w stylistyce romantycznej, jest bogata i zróżnicowana. Prze-
ważają w niej formy wielkoobsadowe, ale zawiera też utwory kameralne 
i solowe (głównie na fortepian). 

*Mohyliv-Podilskyi, 1873 †Zalesie near Warsaw, 1939
Composer and teacher, chairman of the jury at the inaugural International 
Chopin Piano Competition. He studied in Saint Petersburg with none other 
than Nikolai Rimsky-Korsakov. Maliszewski was a multiple prize-winner at 
composition competitions, especially for his chamber works (quartets and 
a string quintet); he was also awarded for his completion of Schubert’s 
Symphony No 7 at a competition in Geneva. He was also well known as 
a teacher (his students included Witold Lutosławski) and an energetic 
organiser of musical activities. His oeuvre, Romantic in style, is rich and 
varied. His works are usually scored for a large number of performers, but 
he also wrote chamber and solo works, mostly for piano.

Henryk Melcer-Szczawiński

*Marcelin k. Warszawy, 1869 †Warszawa, 1928
Kompozytor, pianista, pedagog, dyrygent i organiza-
tor życia muzycznego. Student warszawskiej uczelni 
u Zygmunta Noskowskiego (kompozycja), a w Wied-
niu u Teodora Leszetyckiego (fortepian). Z powodze-
niem koncertował od najmłodszych lat oraz brał udział 
w konkursach kompozytorskich. Pełnił ważne funkcje 

kierownicze głównych ośrodków w Polsce – Łodzi, Lwowie, Warszawie  
(w tym filharmonii oraz opery), prowadził działalność pedagogiczną w kraju 
i zagranicą. Jego twórczość kompozytorska zdominowana jest przez forte-
pian, a język muzyczny wykazuje cechy późnoromantyczne z elementami 
stylizacji folkloru. 
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*Marcelin near Warsaw, 1869 †Warsaw, 1928
Composer, pianist, teacher, conductor and organiser of musical life. He 
studied composition with Zygmunt Noskowski in Warsaw and piano with 
Teodor Leszetycki in Vienna. He successfully appeared in concert since 
his early childhood and took part in composition competitions. He held 
important management positions in the foremost musical centres in Po-
land, such as Łódź, Lwów (present-day Lviv in Ukraine) and Warsaw (e.g. 
at the Philharmonic and the Opera), and worked as a teacher in Poland 
and abroad. Melcer-Szczawiński’s creative oeuvre is dominated by works 
for piano; his musical language features late Romantic characteristics 
and stylised folk elements.

Karol Mikuli

*Czerniowce (Bukowina), 1819 †Lwów, 1897
Pianista, kompozytor, dyrygent i pedagog. Edukację 
muzyczną pobierał w Paryżu, gdzie uczył się u samego 
Chopina – później pełnił funkcję jego asystenta i se-
kretarza – a kompozycji (za radą mistrza) u Napoléo-
na-Henriego Rebera. Po powrocie do kraju wykształcił 
wielu znanych pianistów (w tym Raula Koczalskiego), 

pielęgnując chopinowską tradycję, której był wiernym wyznawcą. Stał się 
jedną z głównych postaci życia kulturalnego Lwowa, tworząc Towarzystwo 
Muzyczne, w którym wykładał. Twórczość Mikulego, w przeważającej części 
dzieła fortepianowe, utrzymana jest w estetyce romantycznej. 

*Chernivtsi (Bukovina), 1819 †Lviv, 1897
Pianist, composer, conductor and teacher. He received his music education 
in Paris, where he was taught by none other than Fryderyk Chopin – he 
later became Chopin’s assistant and secretary – and, prompted by the 
master, studied composition with Napoléon Henri Reber. After returning 
to his homeland, he was responsible for the education of a host of well-
known pianists (including Raul Koczalski), conducted in accordance with 
Chopin’s tradition, of which he was a devoted promoter. He became one 
of the most notable personalities in the cultural life of the city of Lwów 
(present-day Lviv in Ukraine), where he founded (and lectured at) the Mu-
sical Society. Dominated by works for piano, his oeuvre remained faithful 
to Romantic aesthetics.
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Stanisław Moniuszko

*Ubiel k. Mińska, 1819 †Warszawa, 1872 
Kompozytor, dyrygent, organista i pedagog. Twórca 
polskiej opery narodowej i jej czołowy przedstawiciel, 
wieloletni dyrygent i dyrektor opery warszawskiej, 
a także wykładowca w warszawskim Instytucie Mu-
zycznym. Pierwsze lekcje gry na fortepianie pobierał 
u matki, następnie kształcił się w Warszawie i Mińsku. 

Z kolei studia kompozytorskie odbył w Berlinie. Jedna z najbardziej zna-
nych i najważniejszych postaci dla polskiej kultury i historii muzyki. Jest 
uznawany za głównego przedstawiciela gatunku pieśni w muzyce polskiej. 
Nieco w cieniu twórczości operowej i wokalnej Moniuszki pozostają jego 
utwory fortepianowe i kameralne. 

*Ubiel near Minsk, 1819 †Warsaw, 1872 
Composer, conductor, organist and teacher. He was the founder and the 
leading representative of the Polish national opera, a long-time conductor 
and director of the Warsaw Opera, and a lecturer at the Institute of Music 
in Warsaw. He was given his first lessons of piano by his mother and went 
on to study in Warsaw and Minsk. He also studied composition in Berlin. 
He was one of the most illustrious and influential personalities in Polish 
culture and the history of music. He is regarded as the leading represent-
ative of the song repertory in Polish music. His oeuvre also comprises 
numerous piano and chamber works, but they have been rather eclipsed 
by his operas and songs.

Maurycy Moszkowski

*Wrocław, 1854 †Paryż, 1925
Kompozytor, pianista i dyrygent. Absolwent uczelni 
w Dreźnie i Berlinie, gdzie uczył się kompozycji u Frie-
dricha Kiela i fortepianu u Theodora Kullaka. Już 
w wieku 17 lat został pedagogiem, a dwa lata później 
wirtuozem fortepianu. Podziwiany był szczególnie w re-
pertuarze Chopinowskim, ale i we własnych utworach, 

co – zwłaszcza wśród koncertujących pianistów – przyniosło im popu-
larność. W twórczości Moszkowskiego przeważają dzieła wirtuozowskie 
przeznaczone na fortepian solo, na cztery ręce lub dwa instrumenty, a jego 
etiudy do dziś stanowią cenny materiał pedagogiczny. 
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*Wrocław, 1854 †Paris, 1925
Composer, pianist and conductor. He graduated from the conservatories 
in Dresden and Berlin, where he studied composition with Friedrich Kiel 
and piano with Theodor Kullak. He launched his own teaching career at the 
age of 17 and became a piano virtuoso two years later. Moszkowski was 
particularly renowned for his renditions of the Chopin repertoire and his 
own compositions, which were also popularised by other concert pianists. 
He mostly wrote virtuoso pieces for solo piano, piano four hands and two 
pianos. His etudes are still used as a valuable teaching material.

Zygmunt Noskowski

*Warszawa, 1846 †Warszawa, 1909 
Kompozytor, dyrygent, pedagog i publicysta muzycz-
ny. Kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie 
u Apolinarego Kątskiego, Stanisława Moniuszki i Fran-
ciszka Ciaffeiego. Jedna z najwybitniejszych postaci 
polskiej kultury drugiej połowy XIX wieku. Prowadził in-
tensywną działalność na polu organizacji życia muzycz-

nego oraz zarządzania instytucjami kultury, wykształcił wielu wybitnych 
kompozytorów, był aktywny również jako wykonawca. Niezwykle płodny 
kompozytor. Choć wciąż najbardziej znany jako twórca dzieł symfonicz-
nych, pisał także utwory kameralne, na skrzypce i fortepian, fortepianowe 
oraz wokalne. 

*Warsaw, 1846 †Warsaw, 1909
Composer, conductor, teacher and music critic. He studied at the Insti-
tute of Music in Warsaw with Apolinary Kątski, Stanisław Moniuszko and 
Francesco Ciaffei. He was one of the most renowned personalities in Pol-
ish culture of the late nineteenth century. He was busy as an organiser of 
musical life, a manager of cultural institutions and a teacher responsible 
for the education of numerous young composers. He was also an active 
concert performer and a prolific composer. Whereas his fame still rests 
on his symphonies, he also wrote chamber music, like works for violin and 
piano, solo piano pieces and vocal compositions.
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Józef Nowakowski

*Koryciska, 1800 †Warszawa, 1865
Kompozytor, pianista i pedagog. Profesor warszaw-
skiego Instytutu Muzyki, autor popularnej w XIX wieku 
Szkoły na fortepian. Przyjaźnił się z Fryderykiem Cho-
pinem, któremu dedykował zbiór etiud. Kompozycje 
Nowakowskiego charakteryzuje wczesnoromantyczny 
język muzyczny, wykorzystujący elementy stylu brillant, 

rodzime melodie ludowe czy popularne wówczas pieśni. Jest autorem utwo-
rów symfonicznych, kameralnych i pieśni, najliczniejszą grupę stanowią 
jednak dzieła na fortepian solo (około 200 pozycji), wśród których znajdują 
się zarówno kompozycje przeznaczone do muzykowania domowego, jak 
i te o znaczących walorach wirtuozowskich.

*Koryciska, 1800 †Warsaw, 1865
Composer, pianist and teacher. He taught at the Institute of Music in War-
saw and published Szkoła na fortepian (Piano Handbook), which gained 
enormous popularity in the nineteenth century. He was friends with Fry-
deryk Chopin, whom he dedicated his collection of etudes. Nowakowski’s 
compositions are characterised by the early Romantic musical language, 
infused with the elements of style brillant, Polish folk melodies and con-
temporary popular tunes. He wrote symphonic and chamber works, as 
well as songs, but the largest output in his oeuvre is taken up by works 
for solo piano (about 200 pieces), some of them intended for domestic 
music-making and others for professional virtuosic performance.

Michał Kleofas Ogiński

*Guzów k. Warszawy, 1765 †Florencja, 1833
Kompozytor, pisarz i dyplomata, podskarbi wielki litewski. 
W dzieciństwie uczył się gry na fortepianie i skrzypcach. 
Najliczniejszą grupę w twórczości Ogińskiego stanowią 
utwory fortepianowe. Znany był przede wszystkim jako 
twórca polonezów. Jako pierwszy w historii muzyki pol-
skiej stworzył oryginalny typ tańca stylizowanego. Szcze-

gólną sławę przyniósł mu Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”. Pisał także 
pieśni zwane romansami. Ponadto autor opery Zelis i Valcour. Swą postawę 
artystyczną i poglądy na muzykę opisał Ogiński w obfitej korespondencji. 
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*Guzów near Warsaw, 1765 †Florence, 1833
Composer, author and diplomat, Grand Treasurer of Lithuania. In his child-
hood he learnt to play the piano and the violin. The most substantial group 
of his compositions is represented by works for piano. He was chiefly known 
as a composer of polonaises. He was the first composer in the history of 
Polish music to develop an original form of stylised dance. He was espe-
cially famous for his Polonaise in A minor ‘Farewell to the Homeland’. He 
also wrote songs, which he titled romances, and the opera Zelis i Valcour. 
Ogiński left behind his artistic creed and his views on music in a large body 
of correspondence.

Henryk Pachulski

*Łazy k. Siedlec, 1859 †Moskwa, 1921 
Pianista, kompozytor i pedagog. Przez całe życie dzia-
łał intensywnie na terenie dzisiejszej Rosji, gdzie był 
cenionym profesorem fortepianu w Konserwatorium 
Moskiewskim. Angażował się tam w upowszechnianie 
rodzimej kultury, m.in. włączając polskie kompozycje 
do programów swoich koncertów, opracowując polskie 

pieśni ludowe oraz pisząc transkrypcje fortepianowe dzieł polskich kom-
pozytorów. Jego twórczość obejmuje przede wszystkim utwory fortepia-
nowe, których napisał ponad sto. Ponadto zostawił nieliczne kompozycje 
kameralne i wokalne oraz kilka dzieł orkiestrowych, w większości wydanych 
w Moskwie. 

*Łazy near Siedlce, 1859 †Moscow, 1921
Pianist, composer and teacher. He spent most of his professional life in 
Russia, where he was a sought-after professor of piano at the Moscow 
Conservatory. He was an ardent promoter of Polish culture in Russia: he 
included Polish works in his concert programmes, edited and arranged 
Polish folk songs and wrote piano transcriptions of works written by oth-
er Polish composers. His own creative oeuvre is dominated by works for 
piano – he wrote more than a hundred pieces for this instrument. He also 
wrote a small number of chamber and vocal works and a few orchestral 
compositions, most of them published in Moscow.
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Tadeusz Paciorkiewicz

*Sierpc, 1916 †Warszawa, 1998 
Kompozytor, organista i pedagog. Przez wiele lat 
związany z PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny) 
w Warszawie, gdzie był wykładowcą oraz pełnił funkcje 
dziekana i rektora. Spuścizna kompozytorska Pacior-
kiewicza jest niezwykle bogata i zawiera kompozycje 
przeznaczone na zróżnicowane obsady wykonawcze. 

Jego utwory utrzymane są w stylu późnoromantycznym i często nawią-
zywał w nich do folkloru. Bardzo licznie reprezentowana w jego twórczości 
jest kameralistyka: zarówno kwintety, kwartety, dua, jak i mniej popularne 
składy. Pisał także utwory solowe, oratoryjne i operowe. 

*Sierpc, 1916 †Warsaw, 1998
Composer, organist and teacher. He worked for many years at the Państwo-
wa Wyższa Szkoła Muzyczna (State College of Music, currently University 
of Music) in Warsaw, where he was a lecturer, dean and vice-chancellor. 
The composer’s oeuvre is immensely rich, containing works intended for 
a variety of scorings. They are characterised by the late Romantic style and 
frequent references to folklore. A large part of his output is represented 
by chamber music, e.g. quintets, quartets, duets and other less popular 
instrumental combinations. He also wrote solo works, oratorios and operas.

Ignacy Jan Paderewski

*Kuryłówka (Podole), 1860 †Nowy Jork, 1941 
Pianista, kompozytor, aktywista, polityk i pedagog. Po-
stać, której znaczenie dla państwa i kultury polskiej da-
leko wykracza poza działalność artystyczną i twórczą. 
Jeden z największych orędowników odzyskania przez 
Polskę niepodległości, premier Rzeczypospolitej Polskiej. 
Światowej sławy pianista, uznawany przez swych współ-

czesnych za najwybitniejszego pianistę po Liszcie. W 1872 roku rozpoczął 
studia w Instytucie Muzycznym w Warszawie, od 1881 roku kontynuował je 
w Berlinie, a następnie w Wiedniu, m.in. pod okiem Teodora Leszetyckiego. 
Pozostawił duży dorobek kompozytorski, którego trzon stanowią utwory 
na fortepian. 

*Kuryłówka (Podolia), 1860 †New York, 1941
Pianist, composer, activist, politician and teacher. A person whose signifi-
cance for the Polish polity and culture far exceeded his artistic achievements. 
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He was one of the greatest champions of Polish independence and became 
the Prime Minister of the Republic of Poland. Paderewski was a world-fa-
mous pianist, regarded by his contemporaries as the most outstanding 
pianist after Liszt. He studied at the Institute of Music in Warsaw from 
1872, in Berlin from 1881 and later in Vienna with Teodor Leszetycki. He 
left behind a considerable creative legacy dominated by works for piano.

Roman Palester

*Śniatyn (Podole), 1907 †Paryż, 1989 
Kompozytor i pianista. Przed wojną odbywał studia mu-
zyczne m.in. w Konserwatorium Warszawskim w klasie 
Kazimierza Sikorskiego, gdzie uzyskał dyplom w zakre-
sie teorii muzyki i kompozycji. W 1947 roku, przeciążony 
licznymi obowiązkami, wyemigrował z Polski, by móc 
się skupić przede wszystkim na komponowaniu. Przez 

kilkadziesiąt lat jego twórczość była w kraju objęta cenzurą, a zakaz wy-
konywania został cofnięty dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej był 
głównym reprezentantem polskiego środowiska muzycznego na forum 
międzynarodowym, uważano go za najwybitniejszego polskiego kompo-
zytora. Widziano w nim nawet następcę Szymanowskiego. 

*Śniatyn (Podolia), 1907 †Paris, 1989
Composer and pianist. Before the Second World War he studied with Ka-
zimierz Sikorski at the Warsaw Conservatory, where he received a diploma 
in music theory and composition. In 1947, overburdened by his obligations 
in Poland, he left the country with the aim of finding a place that would 
be more propitious for his compositional efforts. For several dozen years, 
his legacy was censored in the communist Polish People’s Republic; the 
ban on the performances of his works was not lifted until 1977. After the 
Second World War, he was the leading representative of the Polish musical 
community on the international forum, where he was seen as the most 
celebrated Polish composer and a successor to Karol Szymanowski.
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Eugeniusz Pankiewicz

*Siedlce, 1857 †Tworki k. Warszawy, 1898
Kompozytor, pianista i pedagog. Pobierał naukę gry 
na fortepianie u Józefa Wieniawskiego w Instytucie 
Muzycznym w Warszawie, a po otrzymaniu dyplomu 
studiował także u Teodora Leszetyckiego w Petersbur-
gu. Uznany przede wszystkim jako autor pieśni. Dru-
gą znaczącą część jego twórczości stanowią utwory 

fortepianowe – mazurki, walce, menuety, a także miniatury nietaneczne. 
Na gruncie twórczości fortepianowej dostrzegalna jest ewolucja jego języka 
muzycznego – od prostych utworów salonowych w stronę dzieł bardziej 
zaawansowanych technicznie, harmonicznie i kolorystycznie. Za życia jego 
spuścizna była oceniana negatywnie. Dopiero w latach 50. XX wieku jego 
utwory zyskały uznanie. 

*Siedlce, 1857 †Tworki near Warsaw, 1898
Composer, pianist and teacher. He received lessons of piano from Józef 
Wieniawski at the Institute of Music in Warsaw and afterwards studied with 
Teodor Leszetycki in Saint Petersburg. He was mostly popular as a com-
poser of songs. The other domain of his artistic creation was piano music 

– mazurkas, waltzes, minuets and other miniatures. The musical language 
of his piano oeuvre underwent a clear evolution from simple, salon-type 
compositions to more sophisticated works – technically, harmonically and 
sonically. His music was not well-received during his lifetime and it was 
not vindicated until the 1950s.

Andrzej Panufnik

*Warszawa, 1914 †Londyn, 1991
Kompozytor i dyrygent. Odebrał staranne wykształce-
nie muzyczne, studiując przed wojną w warszawskim 
Konserwatorium Muzycznym w klasie kompozycji Kazi-
mierza Sikorskiego i dyrygentury Waleriana Bierdiajewa.  
W 1954 roku wyjechał z Polski, wobec czego władze wy-
dały zakaz wykonywania i publikowania jego dzieł oraz 

pisania o kompozytorze. Na emigracji zdobył uznanie jako wybitny i jeden 
z najbardziej oryginalnych twórców w muzyce współczesnej. W 1991 roku od 
królowej brytyjskiej Elżbiety II otrzymał tytuł szlachecki. Uważany za wiel-
kiego symfonika. Pisał także utwory wokalno-instrumentalne oraz dzieła 
kameralne i utwory na fortepian. 
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*Warsaw, 1914 †London, 1991
Composer and conductor. He received thorough musical training before the 
Second World War, when he studied composition with Kazimierz Sikorski 
and conducting with Walerian Bierdiajew at the Warsaw Conservatory of 
Music. Following his emigration in 1954, the communist Polish authorities 
banned the performance, publication and description of his works. As 
an émigré, he won a wide acclaim is an outstanding musician and one of 
the most original composers of contemporary music. He was knighted by 
Queen Elizabeth II of Great Britain in 1991. He was regarded as a great 
symphonist. He also wrote vocal, chamber and piano works.

Krzysztof Penderecki

*Dębica, 1933 †Kraków, 2020
Kompozytor, dyrygent i pedagog. Najważniejszy przed-
stawiciel polskiej awangardy muzycznej lat 60. Jego 
światową karierę zapoczątkowało monumentalne dzieło 
Pasja według świętego Łukasza, łączące tradycję muzy-
ki sakralnej i nowoczesnych środków wyrazu. Penderecki 
jest autorem ponad 160 utworów rozmaitych gatunków, 

reprezentujących różne formy i techniki kompozytorskie. Został odznaczony 
doktoratem honoris causa ponad czterdziestu uniwersytetów. Był inicjato-
rem powstania Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach. Na targach 
Midem 2000 otrzymał tytuł „najwybitniejszego żyjącego kompozytora”.

*Dębica, 1933 †Kraków, 2020
Composer, conductor and teacher. He was the foremost representative 
of the Polish avant-garde music of the 1960s. His worldwide career was 
launched by the success of his monumental Saint Luke Passion, which 
combined traditional sacred music with modern means of expression. 
Penderecki wrote more than 160 works in a variety of genres representing 
multiple forms and techniques of composition. He was awarded honor-
ary degrees from more than forty universities worldwide. He founded the 
European Centre for Music in Lusławice. He was named “the best living 
composer” at the Midem 2000.
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Piotr Perkowski

*Oweczacze (Ukraina), 1901 †Otwock, 1990
Kompozytor, pedagog, działacz muzyczny. Studiował 
kompozycję w klasie Romana Statkowskiego w Konser-
watorium w Warszawie i prywatnie u Karola Szyma-
nowskiego. Niestrudzony organizator życia muzycznego 
w Polsce. Współorganizował Związek Kompozytorów 
Polskich i został jego pierwszym prezesem. Zaliczany 

był do współtwórców neoklasycyzmu w muzyce polskiej. Szczególny wpływ 
na jego twórczość miała muzyka Karola Szymanowskiego i kompozytorów 
szkoły paryskiej. Pozostawił obfity i zróżnicowany dorobek: w zakresie muzyki 
kameralnej tworzył na różne składy smyczkowe, dęte i mieszane. Kompo-
nował także utwory na fortepian. 

*Oweczacze (Ukraine), 1901 †Otwock, 1990
Composer, teacher and organiser of musical activities. He studied compo-
sition with Roman Statkowski at the Warsaw Conservatory of Music and 
received private lessons from Karol Szymanowski. He was an indefatigable 
organiser of musical life in Poland – he was a founder member and the first 
president of the Association of Polish Composers. Perkowski was regarded 
as one of the first proponents of neoclassicism in Polish music. His works 
were heavily influenced by the music by Karol Szymanowski and the com-
posers of the Paris school. He left behind a copious and varied oeuvre: his 
chamber works were written for various combinations of string and wind 
instruments. He also composed works for piano.

Ludomir Różycki

*Warszawa, 1883 †Katowice, 1953
Kompozytor, pedagog i dyrygent. Studiował grę na for-
tepianie w klasie Aleksandra Michałowskiego oraz teorię 
u Gustawa Rogulskiego i Michała Biernackiego, a także 
kompozycję pod kierunkiem Zygmunta Noskowskiego 
w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Zajmował się 
również działalnością publicystyczną i organizacyjną. 

Znaczenie jego twórczości dla muzyki polskiej opiera się na unowocze-
śnieniu języka muzycznego na początku XX wieku oraz na promocji kultury 
polskiej za granicą, do czego przyczyniła się szeroka recepcja jego dzieł, 
zwłaszcza scenicznych. Pozostawił po sobie dużą liczbę utworów fortepia-
nowych, głównie miniatur. 
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*Warsaw, 1883 †Katowice, 1953
Composer, teacher and conductor. He studied piano with Aleksander 
Michałowski, theory with Gustaw Rogulski and Michał Biernacki, and com-
position with Zygmunt Noskowski at the Institute of Music in Warsaw. He 
was also active as an opinion journalist and an organiser of musical life. 
Różycki played a significant role in Polish music: he modernised the early 
twentieth century musical language and, thanks to the popularity of his 
works (most notably his theatre music), he was able to promote Polish 
culture in other countries. He composed a considerable body of piano 
works, especially miniatures.

Michał Spisak

*Dąbrowa Górnicza, 1914 †Paryż, 1965 
Studiował w Śląskim Konserwatorium Muzycznym 
w Katowicach, a także pobierał prywatne lekcje kom-
pozycji u Kazimierza Sikorskiego. Dzięki stypendium wy-
jechał do Paryża i odbył studia kompozytorskie u Nadii 
Boulanger. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej zna-
nych na świecie polskich twórców emigracyjnych, lau-

reat prestiżowych międzynarodowych nagród kompozytorskich. Zaliczany 
do czołowych polskich przedstawicieli neoklasycyzmu. Jego twórczość 
cechuje sięganie do wzorców z przeszłości i łączenie ich z nowoczesnym 
językiem muzycznym. Odwoływał się do tradycji baroku i klasycyzmu. 
Prezentował postawę antyromantyczną i przeciwną dodekafonii. 

*Dąbrowa Górnicza, 1914 †Paris, 1965 
He studied at the Silesian Conservatory of Music in Katowice and received 
private lessons of composition from Kazimierz Sikorski. He later went to Par-
is on a scholarship to study composition with Nadia Boulanger. He was one 
of the most eminent and famous Polish émigré composers and a prize-win-
ner at prestigious international composition competitions. Spisak was con-
sidered one of the leading representatives of neoclassicism in Polish music. 
His works are characterised by references to the past epochs combined 
with a modern musical language. He drew on the Baroque and Classical 
traditions and criticised Romanticism and twelve-tone technique.
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Roman Statkowski

*Szczypiorno k. Kalisza, 1859 †Warszawa, 1925 
Kompozytor i pedagog. Uczył się harmonii, kontrapunk-
tu i kompozycji u Władysława Żeleńskiego w Instytu-
cie Muzycznym w Warszawie. Ukończył także wydział 
prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie kon-
tynuował naukę kompozycji w konserwatorium w Pe-
tersburgu m.in. u Antoniego Rubinsteina oraz Nikołaja 

Rimskiego-Korsakowa. W jego twórczości największą grupę stanowią utwo-
ry przeznaczone na fortepian (ponad 60 kompozycji) – głównie zróżnico-
wane w charakterze miniatury. Należał do epigonów romantyzmu. Pisał 
również kompozycje kameralne, utrzymane w estetyce późnoromantycznej: 
kwartety smyczkowe oraz utwory na skrzypce i fortepian, a także pieśni, 
dzieła symfoniczne i opery. 

*Szczypiorno near Kalisz, 1859 †Warsaw, 1925 
Composer and teacher. He studied harmony, counterpoint and composi-
tion with Władysław Żeleński at the Institute of Music in Warsaw. He also 
completed law studies at the University of Warsaw. He went on to further 
his composition education at the Saint Petersburg Conservatory with Anton 
Rubinstein and Nikolai Rimsky-Korsakov, among other teachers. His crea-
tive output is dominated by works for piano (more than 60 in total) – mainly 
different types of miniatures. He was one of the epigone of Romanticism. 
He also wrote chamber pieces maintained in the late Romantic aesthetics, 
such as string quartets, as well as works for violin and piano, in addition 
to songs, symphonies and operas.

Zygmunt Stojowski

*Strzelce k. Kielc, 1870 †Nowy Jork, 1946 
Kompozytor, pianista, pedagog i pisarz. Uczył się pry-
watnie gry na fortepianie i kompozycji pod kierunkiem 
Władysława Żeleńskiego. Po studiach i pobycie w Pary-
żu przez większą część życia przebywał w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie stał się uznanym pianistą i cenionym 
pedagogiem (m.in. w Institute of Musical Art w Nowym 

Jorku). W jego twórczości przeważa muzyka fortepianowa, po którą chętnie 
sięgali słynni wirtuozi epoki, m.in. Ignacy Jan Paderewski i Józef Hofman. 
Twórczość Stojowskiego była zakorzeniona w nurcie późnoromantycznym. 
Pisał również utwory kameralne, orkiestrowe oraz pieśni. 
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*Strzelce near Kielce, 1870 †New York, 1946
Composer, pianist, teacher and author. He took private lessons of piano 
and composition from Władysław Żeleński. After completing his studies 
in Paris, he spent most of his life in the United States, where he became 
a renowned pianist and a sought-after teacher (e.g. at the Institute of Mu-
sical Art in New York). His oeuvre is dominated by music for piano, which 
was also frequently performed by the most famous virtuosi of the day, 
including Ignacy Jan Paderewski and Józef Hofman. Stojowski’s works are 
thoroughly influenced by the late Romantic style. He also wrote chamber 
and orchestral compositions, as well as songs.

Antoni Stolpe

*Puławy, 1851 †Meran (Włochy), 1872 
Pianista i kompozytor. Pochodził z rodziny muzycznej. 
Naukę gry na fortepianie rozpoczął u ojca, Edwarda. 
Kontynuował ją podczas studiów w Instytucie Muzycz-
nym w Warszawie. Tam uczył się również kompozycji, 
m.in. u Stanisława Moniuszki. Pozostawił po sobie kilka-
dziesiąt utworów na orkiestrę oraz fortepianowe, a tak-

że wokalne i kameralne (w większości niedokończone), z których większość 
zaginęła. Zmarł w wieku 21 lat. W ostatnich latach zapomnianą twórczość 
Stolpego przy wraca się do życia koncertowego. 

*Puławy, 1851 †Meran (Italy), 1872
Pianist and composer. He was born into a musical family and had his 
first lessons of piano with his father Edward. He went on to continue his 
piano education at the Institute of Music in Warsaw, where he also studied 
composition with Stanisław Moniuszko, amongst other teachers. Stolpe 
composed a few dozen works for orchestra and piano, as well as vocal and 
chamber works (usually unfinished), most of which have been lost. He died 
at the age of twenty-one. Stolpe’s forgotten oeuvre has been gradually 
restored into concert halls in recent years.
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Antoni Szałowski

*Warszawa, 1907 †Paryż, 1973
Kompozytor, pianista, dyrygent. Studiował w Konser-
watorium Warszawskim oraz u Nadii Boulanger, był 
prezesem Stowarzyszenia Młodych Polskich Muzyków 
działającego w Paryżu. Autor popularnej Uwertury 
na orkiestrę, komponował w duchu neoklasycyzmu. 
Po wojnie nie wrócił do Polski i osiadł we Francji. Zdobył 

wiele nagród na konkursach kompozytorskich, m.in. jako jedyny obcokra-
jowiec otrzymał w 1960 roku I nagrodę Radiodiffusion-Television Française 
za balet La femme têtue.

*Warsaw, 1907 †Paris, 1973
Composer, pianist and conductor. He studied at the Warsaw Conservatory 
(Konserwatorium Warszawskie) and with Nadia Boulanger, and he was 
president of the Association of Young Polish Musicians active in Paris. He 
wrote the highly popular Uwertura na orkiestrę (Overture for Orchestra); 
his compositions are imbued with the neoclassical sentiments. He did not 
return to Poland after the Second World War, instead settling permanently 
in France. He won numerous prizes at composition competitions and he was 
the only foreigner to receive the First Prize of the Radiodiffusion-Television 
Française for his ballet La femme têtue in 1960.

Tadeusz Szeligowski

*Lwów, 1896 †Poznań, 1963
Kompozytor i pedagog. Uczył się gry na fortepianie 
w klasie Viléma Kurza oraz teorii muzyki u Stanisława 
Niewiadomskiego w Galicyjskim Konserwatorium Mu-
zycznym we Lwowie. Szeligowski niezwykle zasłużył się 
dla polskiej pedagogiki i organizacji życia muzycznego 
w kraju. Po wojnie wziął czynny udział w zakładaniu no-

wych szkół muzycznych, współpracował z wieloma instytucjami kulturalnymi 
i został prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Ponadto prowadził klasy 
kompozycji w Poznaniu i Warszawie. Jego twórczość jest bardzo obfita 
i zróżnicowana pod względem stylistycznym. Był kompozytorem wszech-
stronnym i mistrzem stylizacji, a jego twórczość obejmuje wiele gatunków. 

*Lviv, 1896 †Poznań, 1963
Composer and teacher. He studied piano with Vilém Kurz and music the-
ory with Stanisław Niewiadomski at the Galician Conservatory of Music 
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in Lwów (present-day Lviv in Ukraine). Szeligowski was a highly influential 
figure in Polish education and organisation of musical life in Poland. After 
the Second World War, he was actively involved in the establishment of 
several new schools of music. He cooperated with multiple cultural insti-
tutions and became the president of the Association of Polish Composers. 
He also taught composition in Poznań and Warsaw. His creative legacy is 
copiously rich and stylistically varied. Writing in multiple genres, he was 
a versatile composer and a master of stylisation.

Maria Szymanowska

*Warszawa, 1789 †Petersburg, 1831 
Pianistka i kompozytorka. Jedna z pierwszych w histo-
rii muzyki profesjonalnych pianistek, która z wielkim 
powodzeniem koncertowała niemal w całej Europie. 
Występowała w salonach Paryża, Wiednia, Londynu, 
Berlina oraz w Petersburgu, Moskwie, Rzymie, Medio-
lanie, Wenecji i Neapolu. Słynna w swoich czasach 

przedstawicielka nurtu muzyki salonowej i czołowa artystka epoki przed-
chopinowskiej. W jej wczesnoromantycznej pod względem stylistycznym 
twórczości najliczniej reprezentowane są utwory fortepianowe utrzymane 
w estetyce brillante. Pozostawiła kilkadziesiąt kompozycji, w tym liczne 
etiudy, mazurki, preludia i miniatury taneczne, a także pieśni. 

*Warsaw, 1789 †Saint Petersburg, 1831 
Pianist and composer. Being one of the first professional female pia-
nists in the history of music, she was enthusiastically received all over 
Europe. She successfully performed in the music salons of Paris, Vienna, 
London, Berlin, Saint Petersburg, Moscow, Rome, Milan, Venice and Na-
ples. In her day, she was renowned as a brilliant representative of salon 
music and a leading artist of the pre-Chopin era. Her early Romantic 
repertoire is dominated by brillante-type piano music. She composed 
several dozen works, including numerous etudes, mazurkas, preludes 
and dance miniatures, as well as songs.
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Karol Szymanowski

*Tymoszówka (Ukraina), 1882 †Lozanna, 1937 
Kompozytor, publicysta i pedagog. Uczył się kompozy-
cji u Zygmunta Noskowskiego w Warszawie. Pierwszy 
rektor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego, 
reformator muzyki i duchowy przywódca młodopol-
skich kompozytorów. Jego I Sonata c-moll została 
okrzyknięta przez warszawskich krytyków dziełem 

największego talentu muzycznego w Polsce od śmierci Chopina. Uwa-
żany za najwybitniejszego po Chopinie kompozytora polskiego. Jeden 
z najbardziej oryginalnych twórców w historii, określany ojcem polskiej 
muzyki XX wieku. 

*Tymoshivka (Ukraine), 1882 †Lausanne, 1937 
Composer, opinion journalist and teacher. He studied composition with 
Zygmunt Noskowski in Warsaw. He was the inaugural vice-chancellor 
of the Warsaw Conservatory of Music, a music reformer and a spiritual 
leader of the Młoda Polska (Young Poland) composers. His Sonata No 1 in 
C minor was hailed by Warsaw-based critics as a work composed by the 
biggest musical talent since the death of Fryderyk Chopin. He is regarded 
as the most outstanding Polish composer after Chopin. Szymanowski was 
one of the most original composers in history, referred to as the father of 
twentieth-century Polish music.

Aleksander Tansman

*Łódź, 1897 †Paryż, 1986
Pianista, kompozytor i dyrygent. Początkowo studiował 
w Konserwatorium w Łodzi grę na fortepianie. Następ-
nie uczęszczał na studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim, równolegle pobierając lekcje u Piotra 
Rytla oraz konsultacje u Henryka Melcera-Szczawiń-
skiego. Od 1919 roku przebywał na emigracji w Paryżu, 

a podczas II wojny światowej rezydował w USA. Przez całe życie uważał 
się za polskiego artystę i tak go za granicą traktowano. Należy do naj-
częściej wykonywanych na świecie kompozytorów polskich. Pozostawił 
po sobie ponad czterysta utworów. Jego olbrzymi dorobek obejmuje 
przede wszystkim muzykę kameralną, fortepianową oraz symfoniczną, 
a także opery i balety. 
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*Łódź, 1897 †Paris, 1986
Pianist, composer and conductor. He initially studied piano at the Łódź 
Conservatory. He subsequently studied law at the University of Warsaw, 
at the same time receiving private tuition from Piotr Rytel and consulta-
tion from Henryk Melcer-Szczawiński. He emigrated to Paris in 1919 and 
spent the Second World War in the United States. He always thought of 
himself as a Polish artist and that is also how he was perceived abroad. 
Tansman is one of the most frequently performed Polish composers in 
the world. He composed more than four hundred works. His enormous 
output mostly comprises chamber, piano and symphonic compositions, 
as well as operas and ballets.

Józef Wieniawski

*Lublin, 1837 †Bruksela, 1912 
Pianista, kompozytor i pedagog. Kształcił się w Paryżu, 
Weimarze oraz Berlinie. Międzynarodową karierę pia-
nistyczną rozpoczął, występując z bratem Henrykiem. 
Uznanie przyniosły mu zwłaszcza interpretacje dzieł 
Chopina. Jako jeden z pierwszych polskich pianistów 
wprowadził formę recitalu chopinowskiego. Działał 

również jako pedagog i organizator życia muzycznego. Był też jednym 
z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, a później profe-
sorem konserwatoriów w Moskwie i Brukseli. Jego dorobek kompozytorski 
obejmuje kilkadziesiąt pozycji, głównie wirtuozowskich utworów fortepia-
nowych, choć nie brakuje w nim także dzieł kameralnych. 

*Lublin, 1837 †Brussels, 1912
Pianist, composer and teacher. He was educated in Paris, Weimar and 
Berlin. He commenced his international piano career performing with 
his brother Henryk. He was especially praised for his interpretations of 
Fryderyk Chopin’s works. Wieniawski was one of the first Polish pianists 
to introduce the form of a Chopin recital. He was also active as a teacher 
and an organiser of musical life. He was one of the founders of the War-
saw Musical Society and subsequently a professor of the conservatories 
in Moscow and Brussels. His own creative oeuvre comprises a few dozen 
works, principally virtuosic piano works. He also composed chamber music.
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Bolesław Woytowicz

*Dunajowce (Podole), 1899 †Katowice, 1980 
Kompozytor, pianista, pedagog i działacz muzyczny. 
Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie 
grę na fortepianie w klasie Aleksandra Michałowskiego 
oraz kompozycję pod kierunkiem Felicjana Szopskie-
go i Witolda Maliszewskiego. Studia kompozytorskie 
kontynuował w latach 1929–1932 u Nadii Boulanger 

w Paryżu. Po ukończeniu edukacji rozpoczął stałą działalność koncerto-
wą w kraju i za granicą. Zdobył wyróżnienie na I Konkursie Chopinowskim 
w Warszawie. Zasłużony działacz na rzecz polskiego środowiska muzycz-
nego. Współtwórca śląskiej szkoły kompozytorskiej. Jego utwory często 
mają walory dydaktyczne. 

*Dunaivtsi (Podolia), 1899 †Katowice, 1980
Composer, pianist, teacher and organiser of musical activities. He studied 
at the Wyższa Szkoła Muzyczna (College of Music) in Warsaw: piano with 
Aleksander Michałowski and composition with Felicjan Szopski and Witold 
Maliszewski. He continued his composition studies with Nadia Boulanger in 
Paris between 1929 and 1932. As soon as he had completed his education, 
he launched a concert career appearing in Poland and abroad. He won an 
honourable mention at the inaugural International Chopin Piano Competi-
tion in Warsaw. He was a pre-eminent, meritorious personality in the Polish 
musical circles and a co-founder of the Silesian school of composers. Many 
of his works are highly praised for their educational qualities.

Adam Wroński

*Kraków, 1850 lub 1851 †Krynica, 1915
Skrzypek, dyrygent i kompozytor, nazywany polskim 
Straussem. Był muzykiem bardzo aktywnym twórczo 
i organizacyjnie. Założyciel i dyrygent wielu orkiestr. Kie-
rował m.in. krakowską orkiestrą wojskową, Orkiestrą 
Miejską w Krakowie czy orkiestrą zdrojową w Krynicy, 
którą powołał do życia na wzór kapeli Straussów. Był 

także dyrygentem orkiestry teatralnej we Lwowie. Pozostawił około dwustu 
pięćdziesięciu kompozycji. Tworzył przede wszystkim muzykę taneczną 
na różne składy – walce, galopy, kadryle, polki i marsze, uważany był też 
za wybitnego twórcę mazura. Komponował również miniatury skrzypcowe 
i fortepianowe, muzykę do dramatów i wodewilów. 

1 1 – 1 8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 19 2



9 3

*Kraków, 1850 or 1851 †Krynica, 1915 
Violinist, conductor and composer, known as the ‘Polish Strauss’. He was 
an extremely active musician and a busy organiser of cultural initiatives. 
He was a founder and conductor of a great many orchestras, such as 
Kraków-based military orchestra and City Orchestra, as well as a spa 
orchestra in Krynica modelled on the Strauss’ enterprise. He was also 
a conductor of a theatre orchestra in Lwów (present-day Lviv in Ukraine). 
His creative oeuvre includes about two hundred and fifty works, dominated 
by variedly scored dance compositions, such as waltzes, galops, quadrilles, 
polkas and marches, and he was regarded as the foremost composer of 
mazurs. He also wrote miniatures for violin and piano, as well as music for 
dramas and vaudevilles.

Juliusz Zarębski

*Żytomierz (Ukraina), 1854 †Żytomierz 1885 
Pianista, kompozytor i pedagog. Pierwsze występy pu-
bliczne zaczął dawać w salonach w Żytomierzu w wieku 
10 lat, a karierę pianisty wirtuoza rozpoczął koncer-
tami w Odessie i Kijowie wiosną 1874 roku. Studiował 
w Wiedniu i Petersburgu. Wielkim mistrzem dla Zaręb-
skiego był Franz Liszt, pod okiem którego doskonalił swe 

umiejętności w Rzymie, Weimarze i Budapeszcie. Zarębski jest autorem 
kilkudziesięciu dzieł, głównie fortepianowych, a także arcydzieła polskiej 
kameralistyki – Kwintetu fortepianowego g-moll. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej obiecujących polskich kompozytorów drugiej połowy XIX wieku. 
Jego rozwój twórczy przerwała przedwczesna śmierć. 
*Zhytomyr (Ukraine), 1854 †Zhytomyr, 1885 
Pianist, composer and teacher. He began to appear in the salons of Żyto-
mierz (now Zhytomyr) at the age of 10 and launched his career of a piano 
virtuoso in Odessa and Kiev in the spring of 1874. He studied in Vienna and 
Saint Petersburg. He was mentored by Liszt in Rome, Weimar and Buda-
pest. Zarębski composed a few dozen works, which were mainly intended 
for piano but he was also famous for a masterpiece of Polish chamber 
music – the Piano Quintet in G minor. He was one of the most important 
and talented Polish composers of the second half of the nineteenth century. 
His artistic development, however, was interrupted by a premature death.
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Aleksander Zarzycki

*Lwów, 1834 †Warszawa, 1895 
Kompozytor, pianista, pedagog i dyrygent. Studiował 
grę na fortepianie w Berlinie u Rudolfa Violego (ucznia 
Franza Liszta), a następnie kontynuował studia mu-
zyczne w Paryżu pod kierunkiem Napoléona-Henriego 
Rebera (kompozycja). Nieco w cieniu osiągnięć kon-
certowych, pedagogicznych i organizacyjnych (był 

m.in. współzałożycielem i dyrektorem Warszawskiego Towarzystwa Mu-
zycznego) pozostają jego dokonania kompozytorskie, stylistycznie na-
wiązujące do twórczości Chopina i Moniuszki. Pisał utwory na orkiestrę, 
fortepian oraz pieśni, które zyskały szczególną popularność. 

*Lviv, 1834 †Warsaw, 1895
Composer, pianist, teacher and conductor. He studied piano with Rudolf 
Viole (pupil of Franz Liszt) in Berlin and continued his musical training with 
Napoléon Henri Reber (composition) in Paris. His creative achievements 
remained somewhat in the shadow of his concert, educational and organ-
isational activities (e.g. he was a co-founder and director of the Warsaw 
Musical Society). His works were stylistically inspired by Chopin and Mo-
niuszko. He composed music for orchestra and piano, as well as songs for 
which he was especially renowned.

Władysław Żeleński

*Grodkowice k. Krakowa, 1837 †Kraków, 1921
Kompozytor i pedagog. Naukę gry na fortepianie roz-
począł w Krakowie, gdzie kształcił się także w zakresie 
kompozycji u Franciszka Mireckiego. Edukację muzycz-
ną kontynuował podczas studiów w Pradze i Paryżu. 
Działał również jako dyrygent, pianista i organizator 
życia muzycznego. Jego rozległa twórczość kompozy-

torska, która przez wiele lat była niedoceniana i uważana za akademicką, 
jest oparta na tradycyjnych środkach i utrzymana w neoromantycznej 
estetyce. Spuścizna Żeleńskiego obejmuje kompozycje orkiestrowe, pieśni, 
opery a także liczne utwory kameralne i fortepianowe. 

*Grodkowice near Kraków, 1837 †Kraków, 1921
Composer and teacher. He initially learnt to play the piano in Kraków, where 
he also studied composition with Franciszek Mirecki. He continued his mu-
sic education in Prague and Paris. Żeleński was also active as a conductor, 
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a pianist and an organiser of musical life. His immensely rich creative oeuvre, 
for many years neglected and dismissed as purely academic, is based on 
traditional techniques and characterised by neoromantic aesthetics. He 
wrote orchestral works, songs, operas, as well as numerous chamber and 
piano compositions.
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