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JAN MAKLAKIEWICZ ur.1899 – zm. 1954 
Twórca Pieśni Młodzieży Osadniczej 

Jan Adam Makla-
kiewicz był synem wiej-
skiego organisty. Tylko 
dzięki upartej, nieustę-
pliwej pracy udało mu 
się ukończyć Warszaw-
skie Konserwatorium i 
zdobyć dyplom w klasie 
kompozycji R. Statkow-
skiego. Uzyskawszy 
stypendium Maklakie-
wicz wyjeżdża do Pary-
ża, celem uzupełnienia 
swych studiów pod kie-
runkiem P. Dukasa. Po 
powrocie do kraju orga-
nizuje szereg amator-
skich zespołów chóral-
nych, m.in. chóry ro-
botnicze na terenie 
Warszawy. Niezależnie 
od twórczości kompozy-
torskiej rozwija Makla-
kiewicz szeroką dzia-
łalność organizacyjną, 
zajmując się pedagogiką 
i publicystyką muzycz-
ną. 

Był członkiem Rady 
Muzycznej Zarządu 
Głównego Związku 

Osadników w Warszawie, współautorem kształcenia muzycznego młodzieży w 
Ogniskach Związku Osadników, oraz członkiem głównego jury na konkursach ze-
społów chóralnych i muzycznych podczas „Świąt Pieśni i Sportu” Związku Osad-
ników (Brześć, Grodno). 

Po II wojnie światowej obejmuje dyrekcję Państwowej Filharmonii w Krako-
wie, a następnie Państwowej Filharmonii w Warszawie, nie przerywając działal-
ności pedagogicznej. 
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Debiut kompozytorski przynosi Maklakiewiczowi niezwykły sukces (1928). 
Karol Szymanowski poświęca młodemu kompozytorowi, po wysłuchaniu jego 
Symfonii-kantaty „Święty Boże” swą, jedyną entuzjastyczną recenzję. Wśród licz-
nych utworów Maklakiewicza na wyróżnienie zasługują szczególnie: piękny Kon-
cert wiolonczelowy, w którego skupionej muzyce stopiły się elementy chorału gre-
goriańskiego z polskim folklorem (1930), Pieśni japońskie (1930), Poemat symfo-
niczny „Grunwald” (1946), „Uwertura Praska” (1947), 3 balety – „Cagliostro w 
Warszawie”, „Shirokumi” i „Złota kaczka” (libretto osnute na warszawskiej le-
gendzie), kantaty i suity m.in. popularna Suita „Śląsk pracuje i śpiewa”, Msze, 
oraz liczne, powszechne śpiewane pieśni chóralne. 

Przystępność i polskość muzyki Maklakiewicza sprawiła, że utwory jego roz-
brzmiewały nie tylko na estradach koncertowych i scenach operowych, lecz dotar-
ły na wieś i do świetlic fabrycznych. Pamięć o wybitnym kompozytorze polskim, 
Janie Maklakiewiczu, trwać będzie długo, ożywiana głosem jego pięknej muzyki. 
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