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Cele przedmiotu 

Przedstawienie twórczości kompozytorów polskich, działających na terenie Ziem Polskich pod 

zaborami i na emigracji w l. 1780-1914, jako zjawiska: 1. w dużej mierze koherentnego, 2. 

zbieżnego pod względem technik, form, gatunków i nurtów stylistycznych z twórczością 

rozwijającą się w centrach kultury europejskiej, 3. oryginalnego pod względem języka 

muzycznego, 4. wartościowego pod względem artystycznym. Położenie nacisku na wielkie, 

kunsztowne formy muzyki instrumentalnej.  Ukazanie związków ówczesnej muzyki polskiej z 

tradycjami narodowymi, obecnymi w pieśni patriotycznej i w muzyce ludowej różnych 

regionów Polski.  Prezentacja mało znanych, nieznanych i niedawno odkrytych dzieł polskich 

kompozytorów.    

Wymagania wstępne 

Znajomość historii muzyki i literatury muzycznej na poziomie średniej szkoły muzycznej; 

znajomość historii powszechnej i historii Polski w okresie zaborów na poziomie 

ogólnokształcącym;  

 
Symbol  

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Odniesienie  

efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

KT2aK 

_W01 

 

 

 

zna i rozumie szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do 

formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscyplin 

artystycznych właściwych dla kierunku studiów 

P7S_WG 

Umiejętności (U) 

KT2aK 

_U01 
potrafi wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość 

artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych 

koncepcji artystycznych 

P7S_UW 

Kompetencje 

społeczne (K) 

KT2aK 

_K01 
jest gotów do uczenia się przez całe życie, inspirowania i 

organizowania procesu uczenia się innych osób; samodzielnego 

integrowania nabytej wiedzy obrębie specjalności oraz innych szeroko 

pojętych działań kulturotwórczych, a także podejmowania w 

zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_UU 
P7S_KR 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU  

Semestr I 

Krytyczny zarys poglądów na twórczość polskich kompozytorów XIX wieku; Stan badań; Cywilizacyjne i 

kulturowe skutki rozbiorów: przerwanie obiegu dóbr kultury, pauperyzacja mecenatu, uwiąd instytucji 

pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury (teatry, orkiestry, towarzystwa 

muzyczne, szkolnictwo, ruch wydawniczy); 

Okres od 1780 do 1820 – twórczość w obrębie mecenatu arystokratycznego i kościelnego: Wielkopolska, 

Lwów i Kresy wschodnie, Warszawa – symfonicy wielkopolscy, Elsner, Kurpiński, Lessel, Deszczyński, 

Lipiński; Okres od 1820-61 – rozkwit, upadek i próby podźwignięcia instytucji kulturalnych i 

dydaktycznych (Warszawa, Kraków, Lwów); Konserwatorium Warszawskie - Szkoła Elsnera i powstanie 

polskiej, narodowej szkoły kompozytorskiej (Chopin, Dobrzyński, Nowakowski); Powstanie Listopadowe i 

jego reperkusje; rola tradycji narodowych i oddziaływania folkloru; Polska emigracja artystyczna – Chopin, 

Fontana, Sowiński, Mirecki, Wieniawski; Pierwsze dzieła Moniuszki; relacje pomiędzy twórczością 

polskich kompozytorów a twórczością europejską     

W związku z 

możliwością 

wyboru 

przedmiotu jako 

fakultatywnego 

zarówno na I, jak 

i na II stopniu 

studiów, cele, 

wymogi, efekty 

kształcenia, treści 

programowe oraz 

metody 

kształcenia i 

weryfikacji, są w 

obu wypadkach 

identyczne.  

Semestr II 

Okres od 1861 do 1914 – założenie Instytutu Muzycznego w Warszawie; Powstanie Styczniowe i tendencje 

pozytywistyczne; Znaczenie twórczości Moniuszki; jego następcy (Żeleński, Münchheimer, Grossman);  

Konserwatorium Krakowskie; Twórczość, działalność pedagogiczna i społeczna Noskowskiego; „Wygasłe” 

pokolenie lat 50-ych – Zarębski, Rutkowski, Stolpe, Pankiewicz; Twórczość Paderewskiego; Powstanie 

Filharmonii Warszawskiej; Pokolenie uczniów Noskowskiego: „Młoda Polska w muzyce” – Karłowicz, 

pierwsze dzieła Szymanowskiego, Różyckiego, Fitelberga i Szeluty. Podsumowanie: muzyka polska wobec 

zjawisk w muzyce europejskiej i wobec działalności szkół narodowych.  

 

Metody kształcenia 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

prezentacja nagrań CD i DVD 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK  

Kolokwium zaliczeniowe (pisemne) 

 

 

 

 

 

Egzamin 

 

 

 

 

 

KT2aK_W01 

KT2aK _U01 

KT2aK _K01 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie z oceną (kolokwium pisemne) po I semestrze, egzamin  po II semestrze 

Literatura podstawowa 

Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t II, Kraków 1966 

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki polskiej, cz. I i cz. II, Kraków 1995 

Hasła i artykuły w Encyklopedii Muzycznej PWM pod red. Elżbiety Dziębowskiej, wg wskazań prowadzącego 

 

Literatura uzupełniająca (wybór) 

Bronisław E. Sydow (oprac): Korespondencja Fryderyka Chopina, Warszawa 1955 

Tadeusz Strumiłło: Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku, Kraków 1954 

Tadeusz Strumiłło: Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej, Kraków 1956 

Alina Nowak-Romanowicz: Józef Elsner, Kraków 1957 

Witold Rudziński: Moniuszko, Kraków 1969 

Elżbieta Dziębowska (red.): Z życia i twórczości Mieczysława Karłowicza. Studia i materiały, Kraków 1970 

Józef W. Reiss: Wieniawski, Kraków, 31977 

Tadeusz A. Zieliński: Chopin. Życie i droga twórcza, Kraków 1993 

Alina Nowak-Romanowicz, Klasycyzm. 1750-1830, w: Historia muzyki polskiej, red. S. Sutkowski, t. IV, Warszawa 1995 

Mieczysław Tomaszewski: Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998 

Ryszard Daniel Golianek: Juliusz Zarębski. Człowiek – muzyka - kultura, Kraków 2004 

 

 

 



NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 20 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 20 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 
 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

 Kurs przedmiotu „Muzyka polska XIX wieku” jest częścią kompleksowego nauczania i podobnie jak 

większość wykładanych przedmiotów, nie może samodzielnie stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek 

pracy. Jest on natomiast elementem przygotowania do pracy naukowej,  pisarstwa muzycznego wszelkiego 

rodzaju, nauczania na poziomie akademickim oraz prelekcji dla szerszej publiczności.  

 Kurs podjęty fakultatywnie w trakcie studiów I stopnia daje podstawy do podjęcia kształcenia na studiach II 

stopnia 

 Kurs może i powinien stanowić niezbędny element wykształcenia w przypadku podjęcia studiów w 

dziedzinie dyrygentury, oraz w pozostałych dziedzinach wykonawstwa muzycznego, ponieważ dotyczy 

repertuaru w większości mało znanego lub całkowicie zapomnianego, a stanowiącego istotny wkład Polski w 

kulturę muzyczną Europy. 

 


