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Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 

zaliczane jest do świąt „nietypowych”, 

nieoficjalnych. 

Ma ono na celu promowanie polskiej 

muzyki i plastyki oraz wspieranie polskiego 

przemysłu muzycznego i naszych artystów. 

Należy pamiętać, że mamy 

doskonałych malarzy, rzeźbiarzy i grafików 

oraz kompozytorów muzyki i wykonawców.  

Muzyka i plastyka towarzyszyły 

człowiekowi od zawsze. 

Historia muzyki polskiej obejmuje 

wszystkie epoki począwszy od 

średniowiecza. 

Prawdopodobnie pierwszymi kompozycjami w języku polskim są: pieśń weselna 

„Oj Chmielu, Chmielu” oraz utwór muzyczny Gaude Mater Polonia z XIII wieku.  

Polska muzyka od zawsze pełniła ważną rolę w kulturze światowej.  

Podobnie rzecz ma się z plastyką. Już w średniowieczu sztuka plastyczna w Polsce 

rozkwitała, a Kazimierz Wielki stworzył z Krakowa centrum sztuki. 

Jednym z pierwszych zasłużonych artystów był malarz i rzeźbiarz Wit Stwosz, twórca 

głównego ołtarza w krakowskim Kościele Mariackim. Współcześnie plastyka obejmuje ten 

zakres działań, który nie ma zdefiniowanego charakteru, w jej skład wchodzi malarstwo, 

rzeźba i grafika. 

Artyści polscy tworzą dziedzictwo kulturowe Polski przekazywane kolejnym 

pokoleniom. Każdy z nas ma jakąś ulubioną piosenkę lub dzieło malarskie. Od wieków sztuka 

kształtuje społeczeństwo. 

Nasza sztuka znana i doceniana jest na całym świecie. 

Od 1927 roku, co 5 lat w Warszawie organizowany jest np. Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, należący do jednego z najstarszych 

i najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. 



W Polsce i na świecie organizowane są wielkie wystawy artystyczne poświęcone 

polskiej sztuce. 

Związek Polskich Artystów jest największym stowarzyszeniem twórców w Polsce, 

założony w 1911 roku w Krakowie. 

Twórców muzycznych zrzesza zaś Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzycznych, 

powstałe w 1956 roku. 

Celem tych organizacji jest stworzenie warunków rozwoju artystycznego, 

sprawowanie ochrony dorobku artystycznego , zarządzanie i ochrona praw do wykonań 

artystycznych. 

Przy okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki warto pamiętać, że nie tylko 

wykonawcy kształtują rynek muzyczny, ale przede wszystkim słuchacze. 

Podejmujmy systematyczne działania mające na celu wspieranie współczesnej 

aktywności twórczej przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i wdzięczności dla Twórców 

dawnych. 

 

Zachęcam w tym dniu do poobcowania z polską sztuką plastyczną i muzyczną, 

jest w czym wybierać! 

Dzięki dzisiejszym możliwościom, które oferuje Internet, można prawdziwie 

zaszaleć!  

 

Sylwia Wieczorek 

 


