
(1819-1872)  



„Pierwszą szkołą pojmowania 

muzyki były dla mnie Śpiewy 

historyczne Niemcewicza, 

wykonywane dziwnie miłym 

głosem przez moją Matkę” 
 

 



Stanisław Moniuszko był wybitnym polskim nauczycielem, 
organistą i przede wszystkim kompozytorem, tworzącym muzykę 

nacechowaną narodowo, która posiadając wplecione w swe 
kompozycje elementy o charakterze ludowym. 



Stanisław Moniuszko urodził się w 1819r. w Ubielu.     
Początkowo w edukacji pomagała mu matka, następnie 

Moniuszko studiował w Mińsku, Warszawie i Berlinie. 

Dom Stanisława Moniuszki w Ubielu 



Pośród polskich twórców, Moniuszko jest z pewnością 
najwybitniejszym artystą operowym. Najsłynniejszym jego 

utworem jest napisana w dwóch aktach w 1847 roku “Halka”, 
która była wystawiana w wielu operach w całej Europie. 

 



Jednak jego najsłynniejszym utworem jest “Straszny dwór” z roku 1865. 
W jego dorobku znalazły się także takie dzieła, jak na przykład  

“Verbum nobile”, “Patria”, “Beata” i wiele innych.  



Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego utworów drobnych  
jest cykl dwunastu Śpiewników domowych, zawierających pieśni  

do słów różnych poetów polskich i obcych oraz do słów ludowych -  
- łącznie 268 pieśni. Sześć śpiewników zostało wydanych za życia 

kompozytora, a sześć po jego śmierci. 

Pieśń „Dziad i baba” 



Moniuszko stworzył również dwie kantaty: 
„Sonety Krymskie”  
„Widma” 

 

 

 

 

 

Ale również niesamowitą balladę  „Pani Twardowska” 



Stanisław Moniuszko 

dorobił się również 

portretu na banknotach 

100000 zł 

Rzeczypospolitej Polski i 

Rzeczypospolitej Polski 

Ludowej.  



Stanisław Moniuszko zmarł nagle 

na atak serca 4 czerwca 1872 r. w 

Warszawie, a uroczystości 

pogrzebowe stały się wielką 

manifestacją społeczną — 80 

tysięcy ludzi wypełniło ulice i 

towarzyszyło żałobnemu 

pochodowi zmierzającemu od 

Krakowskiego Przedmieścia przez 

Senatorską, Bielańską, Nalewki na 

cmentarz Powązkowski.   



Kiedy Moniuszko zmarł, - na Powązki w Warszawie 

przybyło 70 000 osób, która liczyła wtedy około 

350 000 mieszkańców. Na wielkiej czerwonej 

płycie nagrobnej kompozytora, tuż na tyłach 

kościoła Karola Boromeusza, wyryto tylko jedno 

słowo "Moniuszko", bez dat urodzenia i śmierci, bez 

podanego zawodu. To piękny symbol! Całą resztę 

powinien znać każdy Polak i wiedzieć o muzyku, 

którego dzieło weszło w krew narodu. 

 



• Jego twórczość odznaczająca się sympatiami słowiańskimi znalazła 
wielu sympatyków w Rosji. 

• Po sukcesie jego opery pt. „Halka” powołany został na stanowisko 
pierwszego dyrygenta Opery Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

 

 



• Po sukcesie jego opery pt. „Halka” powołany został na stanowisko pierwszego 
dyrygenta Opery Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

• Ograniczał się prawie wyłącznie do dyrygowania własnymi operami. 

• Jego uczniami byli m.in. Henryk Jarecki i Zygmunt Noskowski. 

 
 

 



• Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W 
przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski 
Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem 
melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji 
muzycznej”. W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin 
kompozytora. 

 



• Sebastian Durski 

• Kamil Marciniak 

 


