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W tym roku nasz Festiwalowy Patron po raz pierwszy zadebiutuje również w roli bohate-
ra gry, do udziału w której serdecznie Was zapraszamy!     

A oto kilka mniej lub bardziej znanych faktów z życia Wojciecha Kilara, które mogą Wam 
się przydać w sprawnym pokonaniu trasy naszej gry.   

 WOJCIECH KILAR – ŚLĄZAK ZE LWOWA
Urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie. Dzięki swoim rodzicom od dziecka miał stały 

kontakt ze sztuką i z muzyką. Mama Jego była aktorką, a tata znanym lekarzem. Pierwszą mu-
zyczną fascynacją Wojtka Kilara był utwór Alberta Ketélbey Na perskim rynku, wykonywany 
na pianinie przez żydowskiego krawca mieszkającego w tej samej kamienicy, co Państwo 
Kilarowie. Sam naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat. Od początku nie należał 
jednak do najpilniejszych uczniów – obowiązkowe ćwiczenia szybko go nudziły i gdyby nie 
Jego mama, która pilnowała muzycznej edukacji syna, być może nigdy nie zostałby kom-
pozytorem. Od żmudnego powtarzania gam i pasaży zdecydowanie wolał spędzać czas  
z rówieśnikami, biegając po ulicach Lwowa i jeżdżąc tramwajem „na przyczepkę”.

W 1944 roku, na skutek wojennej zawieruchy, 12-letni Wojciech Kilar i jego mama 
opuszczają rodzinny Lwów i przenoszą się do Rzeszowa. Przez kolejne lata tam właśnie,  
a następnie w Krakowie, Wojciech pobiera prywatne lekcje muzyki. Wtedy też, zafascy-
nowany nowymi brzmieniami muzyki współczesnej, postanawia spróbować swoich sił jako 
kompozytor. Edukację muzyczną kontynuuje  więc w Państwowym Liceum Muzycznym  
w Katowicach i tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.

Wkrótce Katowice i Śląsk okazują się Jego życiową przystanią i ukochanym miejscem na 
ziemi. Poznaje tam swoją żonę – Barbarę Pomianowską, w której zakochuje się od pierwsze-
go wejrzenia i którą uważa za najważniejszą osobę w swoim życiu. Tam również odkrywa 
swój twórczy potencjał i na dobre postanawia zostać kompozytorem. 

Filharmonia Gorzowska wita w grze muzycznej MŁO-
DY WSPÓŁCZEŚNIAK, realizowanej w ramach VII Festiwalu  
Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 

Jesteśmy bardzo dumni, że przed siedmioma laty – w 2013 
roku – pan Wojciech Kilar zgodził się patronować naszemu Festi-
walowi. W końcu mieć Patrona, którego zna nie tylko cała Polska,  
ale i cały świat, z amerykańskim Hollywood włącznie, to napraw-
dę fajna sprawa! Choć zdrowie nie pozwalało mu już wtedy  przy-
jechać do Gorzowa, to bardzo kibicował naszemu Festiwalowi ze 
swoich ukochanych Katowic. Dziś nie ma go już wśród nas, jednak 
jesteśmy pewni, że podczas każdego Festiwalu pojawia się cichutko 
i magicznie w dźwiękach  swojej Muzyki, w fotografiach i  filmach 
oraz w opowieściach mu poświęconych. 



JESIEŃ. Do najsłynniejszych hitów symfonicznych Wojciecha Kilara należą Krzesany, Kościelec i Ora-
wa, w których kompozytor dał wyraz swojej fascynacji muzyką góralską i ukochanymi Tatrami. Waż-
ną częścią twórczości Wojciecha Kilara jest również muzyka religijna. Do największych dzieł tego 
nurtu należą Angelus oraz Exodus. Choć to bardzo poważne i monumentalne dzieła, to tytuł tego  
drugiego zainspirowany został piosenką Exodus legendarnego artysty reggae Boba Marleya, które-
go muzykę Wojciech Kilar bardzo lubił. 

Oprócz muzyki symfonicznej Wojciech Kilar komponował również na potrzeby filmu. Szczegól-
nie chętnie pisał walce; uwielbiał też wymyślać muzykę do scen z kuligami. Przez ponad 40 lat stwo-
rzył muzykę do ok. 170 filmów. Jego ulubionymi reżyserami byli: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi,  
Kazimierz Kutz, Roman Polański i Jane Campion. Do największych hitów filmowych Kilara należą   
Polonez z filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz, który już od wielu lat jest najczęściej tańczonym po-
lonezem na polskich studniówkach oraz Ballada o małym rycerzu z serialu Przygody Pana Michała, 
która stała się hymnem polskich kibiców siatkówki. Twórczość związana z filmem otworzyła mu rów-
nież drzwi do fabryki snów – Hollywood. Światową sławę przyniosła kompozytorowi współpraca  
z Francisem Fordem Coppolą i napisanie ścieżki dźwiękowej do filmu Dracula. Kilka lat później otrzy-
mał też propozycję napisania muzyki do ekranizacji Władcy pierścieni w reżyserii Petera Jacksona, 
jednak mimo starań samego reżysera, wybór producentów filmu padł na innego kompozytora.  

Prywatnie Wojciech Kilar był osobowością bardzo niezależną i nieoczywistą. Z jednej strony pisał 
wybitną muzykę i miał olbrzymie poczucie obowiązku, a jednocześnie przyznawał otwarcie, że jest 
człowiekiem leniwym i że cechę tę w sobie bardzo lubi. Gdy komponował muzykę, robił to głównie 
nocą. Z lubością kibicował polskim sportowcom we wszystkich możliwych dziedzinach, choć sam  
nigdy sportów nie uprawiał, twierdząc, że jest fizycznym niedołęgą. Pytany o usposobienie do świa-
ta, odpowiadał,  że jest człowiekiem wesoło-smutnym. 

Kochał czekoladę, podróże, dobre książki, a przede wszystkim koty – być może dlatego, że sam 
miał w sobie sporo z kociej natury. Miał trzy koty domowe oraz całą rodzinę podopiecznych bez-
domnych kotów z okolicy, które codziennie dokarmiał. Stylową kanapę w salonie Państwa Kilarów 
zdobiła zaś kolekcja poduszek ozdobnych z podobiznami kotów różnych ras.

Był osobą bardzo skromną, choć ze słabością do rzeczy drogich i eleganckich. Posiadał spory 
zestaw markowych koszul, zawsze używał drogich perfum, zaś jego największą namiętnością były 
szybkie samochody, z których szczególnie cenił Mercedesa.   Miejsca, w których czuł się szczęśliwy 
i bez których nie umiałby żyć to dom, polskie góry oraz klasztor na Jasnej Górze.

Niezależnie od tego, co robił, jako kompozytor i jako człowiek zawsze kierował się własną pry-
watną maksymą, która brzmiała „Być jak najlepszym Kilarem”.   

Warto przy okazji wspomnieć, że jako młody chłopak Wojciech  
Kilar nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby nim być. Przeko-
nany był bowiem, że kompozytor to istota niezwykła, obdarzo-
na boskim  talentem i nadzwyczajną mocą. Tak właśnie myślał  
np. o Bachu, Mozarcie czy Beethovenie.   

Już jako kompozytor uważał, że muzyka ma wartość tylko wtedy, gdy 
wykonawcy chcą ją grać, a publiczność słuchać. Sam miał rękę do takich 
właśnie „koncertowych pewniaków” , które nigdy nie wychodzą z mu-
zycznej mody. Jego dzieła wielokrotnie wykonywane były m.in. na naj-
ważniejszym polskim festiwalu muzyki współczesnej WARSZAWSKA 


