
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„250 rocznica urodzin Józefa Elsnera ”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w

konkursie  plastycznym  „250  rocznica  urodzin  Józefa  Elsnera”,  zwanym  dalej

„Konkursem”  a  także  kryteria  oceny  prac  konkursowych  i  warunki  nagradzania

zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie,

ul.  Rynek 1,  49-200 Grodków,  www.biblioteka-grodkow.pl,  nr  tel  415 55 28, zwany

dalej „Organizatorem”

3. Koordynatorem   Konkursu jest    pani   Alicja Biesaga  –   dyrektor Miejskiej i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.

4. Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej 

biblioteki – www.biblioteka-grodkow.pl

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

a. rozwijanie zainteresowania życiorysem Józefa Elsnera wśród dzieci i młodzieży,

b. popularyzacja wiedzy o życiorysie Józefa Elsnera,

c. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych

gminy Grodków,

d. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
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§3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie

gminy Grodków.

2. Kategorie wiekowe :

a. klasy I – III szkoły podstawowej

b. klasy IV – VI szkoły podstawowej

c. kalsy VII – VIII szkoły podstawowej

§4.

PRACA KONKURSOWA

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów

z  zachowaniem  tematyki  Konkursu;  (można  zainspirować  się,  różnymi

wydarzeniami  z  życiorysu  Józefa  Elsnera,  które  szerzej  opisane  są  na  naszej

wystawie  plenerowej  umieszczonej  na  placu  w Rynku  w Grodkowie,  oraz  na

naszej stronie www.biblioteka-grodkow.pl w zakładce regionalia i wystawy.

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (297 x 420

mm) oraz oprawiona w passe - partout

c. forma  i  technika  –  technika  płaska,  użyte  techniki:  malarska,  rysunkowa,

graficzna, miksmedia.

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

e. udziału w Konkursie  nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach

plastycznych, wystawach, itp.

1. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1

do niniejszego Regulaminu.

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie

dobrowolne.
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2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać  w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku na

adres:  Miejska  i  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Grodkowie,  ul.  Rynek  1

(tymczasowa siedziba MiGBP), 49-200 Grodków.

4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla

uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.

5. Prace  powinny  być  wykonane  samodzielnie,  a  zgłoszenie  pracy  musi  wskazywać

autora.

6. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1

Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 15 listopada 2019 r.

7. W  wypadku  przesyłania  prac  przesyłką  kurierską  lub  pocztową  na  opakowaniu

powinny  się  znaleźć  dopiski:  „Praca  na  konkurs  –  „250  rocznica  urodzin  Józefa

Elsnera” oraz „Kategoria” -  klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły

podstawowej, lub klasy VII-VIII – szkoły podstawowej.

8. W  wypadku  nadsyłania  zgłoszeń  i  prac  konkursowych  przesyłką  pocztową  lub

kurierską o zachowaniu  terminów wskazanych w ust.  3  i  6 decyduje data  stempla

pocztowego.

9. Do  pracy  konkursowej  powinny  być  załączone  podpisane  przez  przedstawicieli

ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera

załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie powołuje komisję konkursową,

zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.

2.  Komisja  czuwa  nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu,  dokonuje  oceny  prac

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od

niej odwołanie.

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,



b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c. sposób ujęcia tematu,

d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie

     Komisji.

3.  Komisja  może  także,  poza  nagrodami  dla  najlepszych  prac,  przyznać  wyróżnienia

w każdej z kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.

4. Z powodu remontu budynku ratusza, nie jest możliwe stwierdzenie daty otwarcia

biblioteki. O ogłoszeniu wyników konkursu i dacie prezentacji prac, szkoły zostaną

poinformowane  telefonicznie  i  winne  one  przekazać  tą  informację  uczestnikom

konkursu.  Dodatkowo  informacja  o  wernisażu  i  rozdaniu  nagród  będzie

opublikowana na naszej stronie internetowej www.biblioteka-grodkow.pl.

§8.

NAGRODY W KONKURSIE

1.  Laureaci  Konkursu  wezmą  udział  w  uroczystości  wręczenia  nagród  i  otwarcia

wystawy nagrodzonych prac.

2.   Laureaci  trzech  pierwszych  miejsc  i  wyróżnień  w  trzech  kategoriach  wiekowych

otrzymają nagrody rzeczowe.

3.W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do

  przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił    wszystkie

  wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

4. Nie jest  możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe

wypłacenie równowartości nagrody.
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§9.

EKSPOZYCJA PRAC

1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród i

wyróżnień.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

3. Organizator nie ma obowiązku zwrócenia nienagrodznych prac uczestnikom konkursu, prace

te można odebrać w Dziale Edukacji Regionalnej (Ratusz, II piętro), po skończonym czasie

ekspozycji prac.

§10.

DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie  danych  osobowych  (imienia,  nazwiska,  miejsca  zamieszkania,

wizerunku)  na  potrzeby  tego  konkursu  zgodnie  z  Rozporządzeniem  RODO

(podstawia prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób

fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

b. nieodpłatną  publikację  (prezentowanie  publicznie  w dowolny  sposób,  w tym

m.in.  w  Internecie)  pracy  konkursowej  uczestnika,  jego  wizerunku,  imienia,

nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której

uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

1. Odmowa  dostarczenia  dokumentów  wymaganych  w  Regulaminie  skutkuje  odrzuceniem

zgłoszonej pracy konkursowej.

§11.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu  z  tym,  że  zmiany

wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie

internetowej Organizatora.



Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;

2. Załącznik  nr  2  -  Oświadczenie  o  nieodpłatnym  przeniesieniu  praw  autorskich  na
organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie)

4. Portret Józefa Elsnera

5. Krótka informacja o Józefie Elsnerze.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………..................

2. KLASA:………………………………………………………………….....................

3. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………...................................

4. IMIĘ  I  NAZWISKO  PRZEDSTAWICIELA  USTAWOWEGO  LUB  OPIEKUNA

PRAWNEGO: ..................................................................................................................

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA

WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL: .........................................................

…………………………………………………………………………………………...



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

NAZWA SZKOŁY

………………………………………

………………………………………

ADRES SZKOŁY

………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA,

POD KIERUNKIEM KTÓREGO PRZYGOTOWANO PRACĘ

……………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja  niżej  podpisany/a  …………………………………...................jako  przedstawiciel

ustawowy  dziecka/opiekun  prawny  dziecka  ………………………………………………,

będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

klasa:  …………,  do  konkursu  plastycznego  pn.  „250  rocznica  urodzin  Józefa  Elsnera”,

organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Pubiczną w Grodkowie, (ul. Rynek 1,

49-200  Grodków),  dla  uczniów  szkół  podstawowych  gminy  Grodków  (zwanego  dalej

Organizatorem),  oświadczam,  iż  jestem uprawniony/a do przeniesienia  majątkowych praw

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako  przedstawiciel  ustawowy/opiekun  prawny  autora  przenoszę  nieodpłatnie  
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego  oświadczenia  i  dają  Organizatorowi  prawo  do  nieograniczonego  w  czasie
wykorzystania  utworu  i  rozporządzania  nim,  w  tym  zezwolenie  na  rozporządzenie  
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:



a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;

b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako  przedstawiciel  ustawowy  autora/opiekun  prawny  autora  utworu  zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym
powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór
jest  autorstwa  mojego  dziecka  i  że  w  związku  z  wykonaniem  utworu  i  przeniesieniem
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  …………………………………….
(imię  i  nazwisko  dziecka) w  postaci  imienia  i  nazwiska,  miejsca  zamieszkania,  wizerunku
(zdjęcia) dziecka na stronie internetowej oraz danych osobowych, adresu zamieszkania i numeru
telefonu opiekuna prawnego dziecka dla potrzeb informacyjnych, promocyjnych, jak również w
celu lepszego kontaktu z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie (organizatorem
konkursu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest  Miejska  i  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w
Grodkowie. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków,
2.  Może  się  Pani/Pan  skontaktować  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, z dopiskiem „RODO”
b) poprzez e-maila: radcaprawny@agatawagner.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej  w Grodkowie
jest Radca Prawny Agata Wagner.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka dla potrzeb  informacyjnych,
promocyjnych, jak również w celu lepszego kontaktu z organizatorem zajęć.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestniczenia w konkursie. W
przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przez okres trwania konkursu,
trwania wystawy prac oraz okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
5.  Pani/Pana  dane  oraz  dane  dziecka  możemy przekazywać  innym podmiotom jedynie  w celach
promocyjnych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzu-

pełnienia niekompletnych danych osobowych,
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d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnię-
cia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarza-
nia,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie nasze-
go prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych osobowych,  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycz-
nym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu admi-
nistratorowi danych lub żądać,  abyśmy przesłali  Pani/Pana dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przeno-
szenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do danych, które przetwarzamy na
podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Prawo wycofania zgody:
W zakresie,  w jakim Pani/Pana  dane  są  przetwarzanie  na  podstawie  zgody-  ma  Pani/Pan  prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

…………………………………………………………….
                 data i podpis opiekuna prawnego



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………………….

przez:…………………………………………………………………………………………………..

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........

uczącego się    w klasie ..........................w   szkole...............................................................................

niniejszym wyrażam zgodę na:
1.  Przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/podopiecznego  oraz  nieodpłatne
wykorzystywanie, prezentowanie i  wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „250
rocznica urodzin Józefa Elsnera”, organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną
w  Grodkowie  (zwane  dalej  Organizatorem)  dla  szkół  podstawowych,  zwanego  dalej
„Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi
mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty  do różnego rodzaju
form  elektronicznego  przetwarzania,  kadrowania  
i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach
informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
na stronach internetowych  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.

3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej
dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.

4. Jestem  świadomy/a,  że  mam  prawo  dostępu  do  treści  danych  mojego
dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Ponadto  oświadczam,  że  zostałem/-am  poinformowany/-a  o  celu  Konkursu  i  w  pełni
go akceptuję.

........................................…………………………..

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)



załącznik nr 4



Załącznik nr 5 

JÓZEF ELSNER

(1769 – 1854)

Józef Antoni Franciszek Elsner urodził się 1 czerwca 1769 roku o godzinie

5.00 rano w budynku przy Bramie Lewińskiej. 

Jego dziadkiem był Jan Piotr Elsner, zajmował się stolarstwem, babką była Barbara de domo

Paltzin. Ojciec Jan Franciszek Michał Elsner (ur. 1739 r.) również był stolarzem, matka Anna

Barbara de domo Matzke (ur.  1748 r.)  była córką wytwórcy instrumentów muzycznych z

Kłodzka.  W latach 1774 – 1780 Elsner  uczęszczał  do szkoły powszechnej  w Grodkowie,

która znajdowała się w zabudowaniach poklasztornych obok kościoła.  Śpiewał również w

chórze kościelnym. W związku z uzdolnieniami muzycznymi i bardzo dobrymi wynikami w

nauce,  ojciec  Elsnera  zdecydował  się  posłać  młodego Józefa do szkoły  we Wrocławiu,  z

myślą o kościelnej karierze syna. W 1780 roku Józef Elsner opuścił Grodków.

Wrocław lata 1780 – 1789

W latach 1780 – 1784 Elsner uczęszczał do szkoły przyklasztornej oo. dominikanów przy

kościele św. Wojciecha. Został przyjęty do chóru klasztornego, ćwiczył grę na skrzypcach. W

1782 roku (w wieku 13 lat) w kościele św. Wojciecha podczas nabożeństwa roratniego został

wykonany pierwszy jego utwór Ave Maria gratiae plena. Młody muzyk rozpoczął lekcje basu

cyfrowanego, zgłębiał znajomość techniki kompozytorskiej, tworzył pierwsze utwory.

W latach 1785 – 1786 uczył się w gimnazjum św. Macieja oo. Jezuitów, by zapewnić sobie

możliwość wstąpienia na uniwersytet. 

16  grudnia  1786  roku  umarł  ojciec  Elsnera.  Młody  muzyk  przez  wzgląd  na  wolę  ojca

postanowił zapisać się na studia teologiczne i poświęcać mniej czasu muzyce. Jednak bardzo



szybko  studia  teologiczne  zamienił  na  studia  medyczne.  W 1789  roku  podjął  decyzję  o

kontynuowaniu studiów medycznych na uniwersytecie w Wiedniu.

Wiedeń lata 1789 – 1791

W Wiedniu Elsner zapisał się na uniwersytet, jednak ciężko zachorował i nie mógł rozpocząć

nauki.  Długo  trwająca  choroba  pozbawiła  go  funduszy  na  dalszy  pobyt.  Ostatecznie

zrezygnował  ze  studiów,  by  poświęcić  się  muzyce.  Pogłębiał  swoje  dotychczasowe

wiadomości z zakresu techniki kompozytorskiej i ogólnego wykształcenia muzycznego.

Brno lata 1791 – 1792

W Brnie Elsner zatrudnił się jako skrzypek orkiestry teatralnej. Stawiał tu pierwsze kroki jako

dyrygent. Udzielał lekcji skrzypiec i fortepianu a także lekcji generał – basu i kontrapunktu.

Skomponował kilka kwartetów smyczkowych.

Lwów lata 1792 – 1799

Wiosną 1792 roku otrzymał propozycję objęcia posady w teatrze niemieckim w Warszawie.

W  drodze  zatrzymał  się  w  Krakowie,  skąd  za  namową  przyjaciela  pojechał  do  Lwowa

zamiast do Warszawy. Objął stanowisko dyrygenta przy cesarsko – królewskim teatrze, które

piastował  do 1796 roku.  W tym czasie  wystawił  w nim dwie swoje opery:  Die seltenem

Brüder  oraz  Der  verkleidete  Sultan. We  Lwowie  poznał  Wojciecha  Bogusławskiego,  z

którym nawiązał współpracę. Elsner zaczął się interesować polską kulturą i językiem polskim.

Po  utracie  posady  w  1796  roku  udzielał  prywatnych  lekcji  muzyki  oraz  zorganizował

Akademię  Muzyczną,  która  funkcjonowała  do  1797  roku.  Akademia  ta  miała  na  celu

zrzeszenie muzyków i miłośników muzyki oraz działalność koncertową. 

W 1796 r. wziął ślub z Polką Klarą Abt. Pod wpływem żony zaczął mówić po polsku. W roku

1797  żona  Elsnera  umarła  pozostawiając  córkę  Karolinę.  Na  zaproszenie  Wojciecha

Bogusławskiego wyjechał do Warszawy.



Warszawa lata 1799 – 1854

31  sierpnia  1799  roku  publiczność  warszawska  po  raz  pierwszy  ujrzała  Elsnera  jako

dyrygenta  (opera  Martiniego  Drzewo  Diany).  Objął  stanowisko  dyrektora  muzyki  Teatru

Narodowego  w  Warszawie.  Funkcję  tę  pełnił  przez  25  lat  (do  roku  1824).

23 czerwca 1802 roku wziął  ślub z Karoliną Drozdowską (1784-1852).  Ślub odbył się w

kościele  Nawiedzenia  NMP  na  Nowym  Mieście.  Obdarzona  pięknym  głosem,  bardzo

muzykalna i grająca na fortepianie Karolina Drozdowska była jedną z czołowych polskich

śpiewaczek operowych.

Na przełomie 1802/1803 roku Elsner założył pierwszą warszawską sztycharnię nut. Po raz

pierwszy w druku zaczęły ukazywać się pieśni solowe z akompaniamentem i inne utwory

kompozycji  samego Elsnera jak również Jana Stefaniego,  Macieja  Kamieńskiego, Michała

Kleofasa Ogińskiego, Henryka Lentza, Antoniego Weinerta.

 17 listopada 1805 roku został przyjęty do Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

5  września  1814  roku  z  inicjatywy  Elsnera  powołano  Towarzystwo  Muzyki  Religijnej  i

Narodowej, które w kościele pijarów urządzało niedzielne i świąteczne koncerty. Miało też

kształcić nauczycieli muzyki, organistów i śpiewaków.

W 1815 r. otwarto (po raz drugi po przerwie) Szkołę Dramatyczną przy Teatrze Narodowym.

Elsner objął tam stanowisko wykładowcy przedmiotu muzyki i śpiewania.

W 1817 roku otwarto tzw. Szkołę Elementarną Muzyki i Sztuki Dramatycznej wg projektu

Elsnera.  W 1818 roku został  jej  dyrektorem.  Na bazie  tej  szkoły w 1821 roku rozpoczął



działalność  Instytut  Muzyki  i  Deklamacji,  czyli  Konserwatorium,  którego  program  nauki

obejmował:  dwa lata  szkoły  elementarnej,  dwa lata  konserwatorium oraz  teorię  muzyki  i

kompozycję praktyczną.

W 1826 roku powstała Szkoła Główna Muzyki. W tym samym roku uczniem szkoły został

Fryderyk Chopin.  Pierwsze  zetknięcie  się  Elsnera  z  Chopinem miało  najprawdopodobniej

miejsce w 1817 lub 1818 roku. Elsner był częstym gościem w domu Chopinów w Pałacu

Kazimierowskim  a  później  w  Pałacu  Krasińskich  i  na  bieżąco  śledził  rozwój  talentu

Fryderyka. W lipcu 1829 r. Chopin ukończył szkołę a ocena Elsnera brzmiała:  szczególna

zdatność,  geniusz  muzyczny.  Osobiste  pożegnanie  nastąpiło  2  listopada  1830  roku.  gdy

Chopin wyjeżdżał z kraju.

Po  wybuchu  Powstania  Listopadowego  zamknięto  Szkołę  Główną  Muzyki.  Po  upadku

powstania nastąpił zupełny zastój życia kulturalnego, zarówno z powodu represji carskiej jak i

odpływu elity intelektualnej na emigrację. 

16 maja 1839 roku Elsner wyjechał do Petersburga, gdzie przebywał 4 miesiące. W obecności

kompozytora dyrektor  dworskiej  kapeli  wykonał  fragmenty jego wielkiego dzieła  "Passio

Domini Nostri Jesu Christi", które kompozytor dedykował carowi Mikołajowi I. 

14 lutego 1845 roku Elsner miał atak apoplektyczny, konsekwencją tego był paraliż prawej

ręki  i  nogi.  Po  kuracji  odzyskał  częściowo  sprawność  nogi  (mógł  chodzić).  Prawa  ręka

pozostała sparaliżowana, aby móc dalej komponować nauczył się pisać lewą ręką. 

23 czerwca 1852 roku sfery muzyczne Warszawy zorganizowały uroczysty jubileusz 50-lecia

ślubu  Elsnera  z  Karoliną  Drozdowską.  Ceremonia  odbyła  się  w tym samym kościele,  w

którym zawarł ślub (kościół Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście). Z tej okazji wręczono

Elsnerom pamiątkowy medal.  Kilka tygodni  później,  12 lipca  1852 roku umarła  Karolina

Elsnerowa.



18 kwietnia 1854 roku w Elsnerowie zmarł Józef Elsner. Pogrzeb odbył się 21 kwietnia

1854 roku. Kompozytor pochowany został na Powązkach w Warszawie (kwatera nr 159). 

Muzyczny dorobek Elsnera:

 30 mszy

 4 oratoria

 85 hymnów, motetów, offertorii i innych

 45 utworów scenicznych

 55 kantat

 90 pieśni solowych i chóralnych

 8 symfonii

 3 koncerty

 15 różnych innych utworów orkiestrowych

 15 utworów kameralnych

 5 utworów na skrzypce i fortepian

 30 utworów fortepianowych

Ponadto:

- 40 dzieł teoretycznych, prac publicystycznych i innych

- kilka prac edytorskich (sztychy nut utworów muzycznych)

Żródło:

www.grottkau.pl

Józef Elsner, Alina Nowak – Romanowicz, Warszawa 1957 

http://www.grottkau.pl/images/stories/Elsner/1989_plan_cmentarza.jpg

