
Klasa VII a, b, c, d 

Temat: Krzysztof Penderecki – jego życie i twórczość. 

Kompozytor i dyrygent, urodzony 23 listopada 1933 roku w Dębicy, zmarł 29 marca 2020 roku. 

W muzyce XX wieku nikt nie zrobił takiej kariery, jak on. 

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął na prywatnych lekcjach gry na fortepianie, z których szybko 

zrezygnował; uczucie Pendereckiego do muzyki pojawiło się w momencie, w którym zobaczył 

skrzypce swojego ojca. Wydobycie czystego dźwięku z fortepianu nie stanowi żadnego problemu, 

może to zrobić nawet niemowlak, natomiast wyciągnięcie harmonicznego dźwięku spod strun 

skrzypiec stanowi nie lada wyzwanie. Młody Penderecki zapragnął zostać wirtuozem, po szkole 

ćwiczył swoje umiejętności wykonując sonaty Bacha. W gimnazjum założył zespół i animował życie 

muzyczne Dębicy, na studia wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął naukę kompozycji. 

Studiował Kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem. 

Od samego początku wyróżniał się oryginalnością w komponowaniu utworów. Jego muzyka była 

trudna i ciężka w zrozumieniu w ówczesnych czasach. Jednak Penderecki jako student, zawsze starał 

się być inny. Stał się taki dzięki utworom, dzięki temu że zawsze szedł swoją, nową drogą którą 

wcześniej nikt nie kroczył. 

Gdy ukończył Akademię Muzyczną, posypały się Pendereckiemu propozycje pracy w różnych 

Akademiach Muzycznych na terenie kraju. Dzięki temu Jego twórczość była zauważona, a także 

studenci, którzy dostali się pod opiekę kompozytora, mówili że praca z Mistrzem – jak go nazywali, 

była czymś niezwykłym. Był to człowiek wielkiej kultury i wrażliwości. Zawsze chętnie każdemu 

pomagał i naprowadzał na właściwą drogę komponowania. Doceniał pomysły swoich studentów i 

wspierał ich swoim doświadczeniem. 

Później zaczęły się konkursy kompozytorskie, na którym Krzysztof Penderecki wiódł prymy. 

Został dzięki temu zauważony przez świat muzyczny za granicami naszego kraju. 

Dzięki stypendium, które otrzymał w nagrodę za jedną ze swych kompozycji, mógł wyjechać do 

Niemiec i tam jeszcze bardziej doskonalić swój warsztat kompozytorski. 

Oczywiście stawał się coraz bardziej popularny i podziwiany na salach koncertowych Europy. 

Praktycznie całe swoje kompozytorskie życie poświęcił twórczości związanej z wydarzeniami w Polsce 

na przestrzeni lat. 

Dzięki temu rozsławiał nasz kraj na świecie, a krytycy i publiczność doceniła kunszt kompozytorski i 

miłość do Polski w dziełach Pendereckiego. W roku 1980 skomponował Requiem – czyli mszę żałobną 

która była hołdem dla ludzi, wydarzeń które zmieniły lub miały wpływ na historię naszego kraju. 

Jedną z postaci której poświęcił jedną z części mszy, był kardynał Stefan Wyszyński. 

Skomponował również muzykę do filmu pt: „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego 

Hasa. 

Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca tego roku w Krakowie. 

Do końca był aktywnym kompozytorem i marzył jeszcze o wielu utworach, które jak zwykł mawiać – 

miał w głowie. 



Proszę abyście wkleili powyższy tekst do zeszytu i przyswoili temat o którym dziś była mowa. 


