
INFORMACJA 
na Zarząd Województwa Łódzkiego 

 
w sprawie przygotowania do obchodów Roku Moniuszki 2019  

w województwie łódzkim 
 

W związku z przypadającą w przyszłym roku dwusetną rocznicą urodzin 
wybitnego polskiego kompozytora Sejm RP uchwałą z dn. 20 lipca br. ustanowił rok 
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego funkcję pełnomocnika do spraw organizacji obchodów 
pełni Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pan Waldemar Dąbrowski. 

W dn. 21 września br. w Warszawie, z inicjatywy pełnomocnika do spraw 
organizacji obchodów, odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska 
muzycznego i samorządów województw z całej Polski. Spotkanie miało służyć 
zapoznaniu się z koncepcją krajowych obchodów Roku Moniuszki, a także 
zainicjowaniu prac nad obchodami w regionach. Koordynatorem regionalnym ds. 
przygotowania i organizacji obchodów Roku Moniuszki w województwie łódzkim jest 
Departament Kultury i Edukacji.  

Poniżej zaprezentowano planowany przebieg działań przygotowawczych, 
propozycje kandydatur do komitetu organizacyjnego oraz proponowane narzędzia 
wsparcia samorządu i propozycje wydarzeń w regionie związane z Rokiem 
Stanisława Moniuszki. 

I. Planowany harmonogram prac nad przygotowaniem Obchodów 
Działanie: Termin realizacji 
Opracowanie narzędzi wsparcia wydarzeń w ramach obchodów w regionie i ich skosztorysowanie (konkursy, nagrody, wydarzenia), 
uwzględnienie ww. działań w projekcie budżetu województwa na 2019 r.  

wrzesień/październik 
br. 

Powołanie komitetu regionalnego obchodów – pisma zapraszające 
do Komitetu i uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego.  październik br. 
Zainicjowanie współpracy ze stolicą regionu – pismo zapraszające do współpracy październik br. 
Opracowanie wstępnego wirtualnego kalendarium wydarzeń  w regionie listopad br. 
Opracowanie identyfikacji wizualnej dla obchodów regionalnych  w oparciu o identyfikacją krajową obchodów 

listopad br. 
 

Spotkanie informacyjne z animatorami, edukatorami, organizacjami 
pozarządowymi zapowiadające obchody, przedstawienie założeń 
Roku Moniuszki w Województwie Łódzkim  

listopad br. 
Ogłoszenie konkursu na wsparcie zadań publicznych z zakresu 
kultury związanych z obchodami Roku Moniuszki w województwie 
łódzkim 

listopad/grudzień br. 



Ogłoszenie pozostałych konkursów związanych z obchodami 
kierowanych m.in. do instytucji kultury w regionie 

grudzień br./styczeń 2019 r. 
Rozpoczęcie prac nad organizacją obchodów regionalnych (Święto 
Moniuszki – 5 maja 2019 r.) 

grudzień br./styczeń 2019 r. 
 

II. Regionalny komitet obchodów 
 
Koordynatorem regionalnym do spraw organizacji obchodów jest p. Dorota Wodnicka 
– Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ. W ramach działań 
organizacyjnych powołany zostanie Regionalny komitet obchodów (ambasadorzy 
 w regionie oraz różnych środowiskach związanych z kulturą i edukacją muzyczną). 
Członkowie komitetu obchodów zostaną zaproszeni pisemnie przez Marszałka 
Województwa Łódzkiego, następnie zostanie podjęta uchwała Zarządu Województwa 
Łódzkiego w sprawie powołania komitetu. Wśród zaproszonych do prac komitetu 
znajdą się m.in. przedstawiciele uczelni muzycznej, szkoły muzycznej, orkiestry, 
filharmonii, kuratora oświaty, ośrodka doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domu 
kultury, lokalnego chóru, teatru muzycznego, opery, samorządu stolicy regionu.  
 
III. Proponowane narzędzia wsparcia wydarzeń i środowiska muzycznego  

w regionie 
- Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert  

z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych na realizację wydarzeń, działań 
edukacyjnych i wydawniczych związanych z Rokiem Moniuszki (konkurs 
realizowany przez Departamentu Kultury i Edukacji). 

- Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne 
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury dedykowane animatorom kultury oraz 
edukatorom związanych z popularyzacją muzyki (realizowane przez 
Departament Kultury i Edukacji). 

- Konkurs dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie 
województwa łódzkiego skierowany do samorządowych instytucji kultury z terenu 
województwa łódzkiego, dotyczący realizacji zadań związanych z wojewódzkimi 
obchodami Roku Moniuszkowskiego, promujących i popularyzujących twórczość, 
jak i sylwetkę kompozytora (realizowany przez ŁDK w ramach przyznanej dotacji 
celowej).  

- Informacja o obchodach Roku Moniuszkowskiego wraz z ogólnodostępnym 
wirtualnym kalendarium wydarzeń związanych z obchodami na terenie 
województwa łódzkiego na stronie www.lodzkie.pl/kultura. 
 

 



IV. Propozycje wydarzeń w regionie i za granicą 
Szczegółowe ustalenia odnośnie realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami 
Roku Moniuszkowskiego zostaną podjęte po powołaniu Regionalnego komitetu 
obchodów. W ramach wydarzeń proponuje się:  
- organizację wydarzeń związanych z popularyzacją osoby i dzieł  

S. Moniuszki w instytucjach kultury SWŁ, m.in.: koncerty, wystawy, konkursy 
skierowane do różnych grup odbiorców (np. seniorzy, dzieci i młodzież, itp.),  

- włączenie w obchody już istniejących wydarzeń/festiwali (np. koncerty 
moniuszkowskie w regionie w ramach Festiwalu Kolory Polski – Filharmonia 
Łódzka, czy Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+ - 
ŁDK), 

- opracowanie programu operowej edukacji muzycznej dla szkół (np. we 
współpracy z Teatrem Wielkim), 

- konferencje, spotkania dla nauczycieli (organizowane przez jednostki oświatowe 
SWŁ), 

- organizację wydarzeń związanych z Rokiem Moniuszki przez instytucje kultury  
i organizacje pozarządowe z regionu, które pozyskają na ten cel środki w ramach 
konkursów organizowanych przez Województwo Łódzkie oraz ŁDK, 

- wydarzenia realizowane przez Miasto Łódź oraz instytucje miejskie, które włączą 
się w wojewódzkie obchody (5 maja – święto Moniuszki/parku Moniuszki  
w Łodzi), 

- organizację wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia województwa 
łódzkiego i połączenie ich z Rokiem Moniuszki (np. realizacja wydarzeń 
artystycznych w regionach partnerskich za granicą). 


