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MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU

___________________________

MICHAŁ SPISAK

Michał Spisak (1914–1965), patron konkursu urodzony w Dąbrowie Górniczej, to kompozytor świa-
towej klasy i jeden z najwybitniejszych neoklasyków polskich XX w. Działalność artystyczną rozwi-
nął w Paryżu, gdzie zamieszkał i tworzył do końca życia. Nieustannie zabiegał o promocję kultury 
polskiej we Francji. Regularnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień”, będąc autorytetem dla pokoleń polskich kompozytorów, m.in. Witolda Lu-
tosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i innych wybitnych twórców. 

___________________________

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. MICHAŁA SPISAKA. DĄBROWA GÓRNICZA 2021

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021 to wydarzenie, któ-
re ewoluowało z realizowanego corocznie w latach 2007–2018 Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka. W 2021 inicjatywa została przywrócona we wzbogaconej for-
mule festiwalowej, w trybie biennale. Konkursowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne, 
których tematyka inspirowana jest przede wszystkim muzyką oraz postacią kompozytora. Festiwal 
realizowany będzie co dwa lata, a jego najważniejszym wydarzeniem pozostanie Międzynarodo-
wy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka.

Organizatorem Festiwalu jest Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z Miastem Dąbrowa Górni-
cza oraz Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, będącą opiekunem 
merytorycznym konkursu i gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wszystkich wydarzeń  
festiwalowych. Partnerami projektu są dąbrowskie instytucje kulturalne oraz szkoły: Muzeum Miej-
skie „Sztygarka”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja, Zespół Szkół Muzycznych 
im. Michała Spisaka, Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora, Fabryka Pełna Życia sp. z o.o.

___________________________

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. MICHAŁA SPISAKA

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka jest cyklicznym przedsięwzięciem kul-
turalnym o międzynarodowej randze. Charakteryzuje się wieloletnią tradycją i cieszy szerokim 
zainteresowaniem całego środowiska muzycznego. Jego historia sięga kwietnia 2005, kiedy to 
zorganizowano pierwszą edycję wydarzenia. Strategicznym celem projektu była popularyzacja 
dziedzictwa muzyki klasycznej oraz twórczości, urodzonego w Dąbrowie Górniczej, wybitnego 
kompozytora i ambasadora muzyki polskiej na świecie – Michała Spisaka. Misja ta, w połączeniu 
z promocją młodych talentów i wspomaganiem rozwoju ich karier muzycznych, pozostaje aktu-
alna również dziś. 

W 2006 Festiwal przyjął formułę ogólnopolskiego konkursu muzycznego, a od 2007 realizowany 
jest jako konkurs otwarty na artystów wszystkich narodowości, którzy nie ukończyli 30. roku życia. 
W latach 2007–2018 z sukcesem przeprowadzono dwanaście międzynarodowych edycji wyda-
rzenia, które jako jedyne w Polsce charakteryzuje się zmiennością instrumentów w kolejnych edy-
cjach. Zamysł organizatorów czyni projekt unikalnym zjawiskiem w skali kraju, nawiązującym do 
prestiżowych konkursów europejskich.

14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka odbędzie się w terminie  
14–23 września 2023. Młodzi muzycy będą rywalizować w trzech specjalnościach instrumental-
nych /kategoria: dęte blaszane/: trąbka, róg, puzon.


