
 

 

 

 

 

  

Nauka i Kultura to nie bzdura. 

 
Jakże trudno ogarnąć w całości kosmos tej muzyki! Jest tu 

cała Polska: jej narodowy dramat, jej codzienne życie, 
uczucia, kult piękna w człowieku i człowieczeństwo, 

szlachetny i dumny charakter kraju, jego dumania i pieśni. 
 

Asafiew Borys  

 

Spotkanie z Chopinem 

Niobe (fragment)  
 

Dobry wieczór, monsieur Chopin.  
Jak pan tutaj dostał się?  

Ja przelotem z gwiazdki tej.  
Być na ziemi to mi lżej:  

 
Stary szpinet, stary dwór,  
ja mam tutaj coś w C-dur,  

(taką drobnostkę, proszę pana),  
w starych nutach stary śpiew,  

jesień, lecą liście z drzew.  
 

Pan odchodzi? Hm. To żal.  
Matko Boska, w taką dal!  
Rękawiczki. Merci bien.  

Bon soir, monsieur Chopin.  
 

Konstanty Ildefons Gałczyński  
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-E3XEyHxwP04/T3iRHDU0MVI/AAAAAAAAjXQ/_SS1AYTxhUQ/s1600/77609944_1423.png


 
Źródło: http://pl.chopin.warsawtour.pl/poznaj-chopina/ 

 

 

Charakter jego trudny był do określenia. Składały się nań tysiące 
subtelnych odcieni, które krzyżowały się i przesłaniały nawzajem w 

sposób niemożliwy do uchwycenia na pierwszy rzut oka. 
Liszt Franciszek  

Młodość Chopina. Co Chopin robił, gdy dorastał? 

Obejrzyj na: https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw 

MUZYCZNY GENIUSZ - Fryderyk Chopin cz.1 | Niemożliwe NIE 

ISTNIEJE : https://www.youtube.com/watch?v=rQ4kVCoIrJc 

Cierpienie, tęsknota, honor - Fryderyk Chopin cz.2 | Niemożliwe NIE 

ISTNIEJE: https://www.youtube.com/watch?v=LpnkK4UIPKc 

 

Chopin: człowiek i artysta 
CHOPIN JAKO CZŁOWIEK ( fragment książki) 

 

Żył, kochał i umarł, nie zaznawszy niebezpieczeństw, zwycięstw i wzruszeń bohatera. 
Boje staczał tylko w głębi swej duszy — wyczuwamy je i zachwycamy się niemi w jego 
muzyce. Jego życie zewnętrzne nie obfitowało w wydarzenia, choć jego życie 
wewnętrzne było tym bogatsze, rozwijane w milczeniu i głębokim niepokoju jaźni, 
odtrącającej z gniewem wszelkie poufałości. A w końcu i on miał przeżycia, po których 
niezatarte ślady pozostały w jego charakterze i w jego dziele. Była to pierwsza jego 
miłość, jego ból, kiedy musiał opuścić rodziców i Ojczyznę, wstrząśnienie 
spowodowane wybuchem powstania listopadowego, jego namiętność dla George 
Sand, śmierć ojca i przyjaciela Matuszyńskiego, zerwanie z panią Sand — oto fazy 
jego historii. Reszta — to nieokreślone czynniki w jego wędrówce doczesnej. Choć nie 
anachoreta pod tym względem Chopin podobny był do Flauberta, tak samo jak on 
dumny i nieśmiały zarazem wiódł życie samotne i z tego życia wykwitła jego śmiała i 
dzika sztuka. W przeciwieństwie do Liszta rzadko szukał świetności i gwaru teatru i 
nigdy nie cieszył się taką popularnością, jak jego macierzyńska wielbicielka pani Sand. 
Był Fryderykiem Franciszkiem Chopinem, kompozytorem, nauczycielem gry na 
fortepianie i pierwszorzędnym geniuszem lirycznym. 
 

James Huneker 

https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw
https://www.youtube.com/watch?v=rQ4kVCoIrJc
https://www.youtube.com/watch?v=LpnkK4UIPKc


Ciekawostki o Chopinie 

 

Kiedy urodził się Chopin? 

Nie wiadomo! Podaje się dwie daty: 22 lutego lub 1 marca. Nie znaleziono żadnych 
dokumentów, które potwierdzałyby którąś z tych dat. Ponoć, kiedy Fryderyk się rodził. 
jego ojciec grał na skrzypcach. Tak więc muzyka towarzyszyła mu już od chwili 
narodzin. Rodzina Fryderyka była bardzo muzykalna, a jego dom rodzinny był pełen 
muzyki i śpiewu.  

Czy to prawda, że Chopin nie lubił muzyki ? 

Ambicją ojca Fryderyka było to żeby został znanym muzykiem. Sam chciał nim 
zostać , ale nigdy mu się to nie udało. Fryderyk miał spełnić jego marzenie. Był 
wymagającym ojcem, często go karcił  i  zmuszał go do wielogodzinnych ćwiczeń gry 
na fortepianie, aby osiągać jak najlepsze wyniki.  Fryderyk bardzo tego nie lubił, ale 
okazało się jednak, że muzyka stała się jego wielką pasją, ciężko pracował ćwicząc , 
aby uzyskać doskonałość. Od najmłodszych lat uwielbiał on grać na fortepianie w 
ciemności. 

Czy prawdą jest, że Fryderyk jako pięciolatek grał na fortepianie ? 

Tak! Na początku uczyła go matka. Nauczyciel Fryderyka  Wojciech Żywny widział w 
nim ogromny talent, który należało rozwijać. Chłopiec już w wieku 7 lat napisał swoją 
pierwszą kompozycję. Niedługo potem zaczął też występować, a jako nastolatek grał 
już koncerty na całym świecie. 

Czy Fryderyk był lubiany ? 

Fryderyk był bardzo lubiany przez kolegów. Zjednywał ich pogodnym usposobieniem, 
pozytywnym nastawienie dożycia dużym poczuciem humoru i zdolnościami aktorskimi: 
doskonale naśladował gestem i mimiką różne osoby. O zawarte w latach szkolnych 
przyjaźnie dbał do końca życia, o czym świadczy zachowana korespondencja. 
Wakacje zazwyczaj spędzał na wsi, gdzie uczestniczył w wycieczkach po okolicy, 
polowaniach, wiejskich zabawach, umawiał na pierwsze randki, jeździł na łyżwach po 
zamarzniętej rzece. Rozmowy z nim zawsze były bardzo ciekawe. 

Człowiek wielu talentów ! 

Gra na fortepianie nie była jedynym talentem Fryderyka. Potrafił on też pisać i 
malować, posiadał zdolności aktorskie. Pewnego dnia w szkole nauczycielka 
przyłapała go na rysowaniu jej prześmiewczego portretu. Zamiast zostać ukaranym, 
chłopiec otrzymał pochwałę przy całej klasie. 

 

 



Czy był dobrym nauczycielem muzyki?  

Zapewne tak, bo przecież sam był geniuszem ! Wymagania, które stawiał mu kiedyś 
ojciec przełożyły się na jego dorosłe życie. W stosunku do swoich uczniów był bardzo 
wymagającym nauczycielem. Fryderyk potrafił nawet wpaść w furię, kiedy jego 
uczniowi coś nie wyszło. Zdarzało się, że uderzał go wtedy po rękach za pomocą klapy 
od fortepianu. Chopin był ogromnym fanem Bacha i nigdy tego nie ukrywał. W czasie, 
kiedy nauczał muzyki, zachęcał swoich uczniów do ćwiczenia jego utworów. Były one 
bardzo wymagające, ale uważał on, że stanowią one świetne ćwiczenie i wzmacniają 
palce. 

Czy Fryderyk miał niechęć do kobiet ? 

Nie miał on wielu kobiet w swoim życiu. Miał za to trzy siostry, które niesamowicie go 
irytowały. To właśnie przez nie Chopin niechętnie podchodził do kobiet. Jednak, w 
wieku 25 lat spotkał swoją pierwszą miłość, Marię Wodzińską, której się oświadczył. 
Kobieta jednak szybko z nim zerwała. Kilka lat później związał się on z George Sand, 
która zostawiła do po 9 latach. Mówił on, że była ona dla niego inspiracją, a jego 
zdrowie bardzo pogorszyło się po ich rozstaniu. 

Sercem zawsze w kraju ! 

Po ukończeniu  Szkoły Głównej Muzyki, wyjechał w 1830 r. do Wiednia, gdzie zastała 
go informacja o wybuchu powstania listopadowego. Chociaż bardzo tęsknił za 
ukochaną ojczyzną, rodzina przekonała go, by nie wracał do kraju. Fryderyk wyjechał 
do Paryża i szybko znalazł się w kręgu najwybitniejszych osobistości francuskiej stolicy 
i zyskał popularność.   

 „wszystkim Francuzkom głowy zawraca, a w mężczyznach zazdrość wzbudza. Jest on 
teraz w modzie i niedługo świat ujrzy rękawiczki à la Chopin”. 

                                                                                                        Antoni Orłowski  

Fobie Fryderyka ! 

Do jednego z jego największych lęków należało pochowanie żywcem. Wielokrotnie 
pisał o tym w listach, które wysyłał do rodziny, kiedy mieszkał na obczyźnie. 

Nagła śmierć Fryderyka 

Chopin mieszkał w Paryżu aż do śmierci. Zmarł  nagle na gruźlicę lub na 
mukowiscydozę, 17 października 1849 roku, w wieku 39 lat.   Mówi się, że przyczyną 
jego śmierci była gruźlica, jednak mogła to być też mukowiscydoza.  Rozstanie z jego 
ukochaną George Sand przyczyniło się też w jakiś sposób  do pogorszenia się jego 
stanu zdrowia i nagłej śmierci.. Został pochowany na cmentarzu Père Lachaise. Serce 
Chopina, zgodnie z jego wolą, do Warszawy przywiozła siostra kompozytora, Ludwika. 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-dla-dzieci-o-chopinie/ 

 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-dla-dzieci-o-chopinie/


MUZYCZNY GENIUSZ  

Szczęśliwy, kto może być 

kompozytorem i wykonawcą zarazem. 
Fryderyk Chopin 

 
Obraz to był niezapomniany widzieć go siedzącego przy fortepianie 

niczym jakiś  wizjoner zagubiony w swym marzeniu. 
 

Schumann Robert  
 

 

Źródło: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=52863 

 

Chopin to symbol. Symbol powodzenia i cierpienia, symbol radości i 
smutku, to wreszcie symbol żalu za utraconą ojczyzną, której nie miał 

już więcej oglądać, i niezłomnej nadziei na jej zmartwychwstanie. 
 

                                                                                                                          Bloch Augustyn  

 
Jeślibym chciał komuś pokazać, czym jest 
Polska, zagrałbym mu Chopinowskie 
mazurki.  
 

Pokrowski Borys  
 

Polaków można kochać już za to jedno, że 
mieli Chopina!  
 

Tołstoj Lew  
 

 

 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=52863


Fryderyk Szopen  u księcia Radziwiłła 
 

Książę Antoni Henryk Radziwiłł , postanowił wybudować dla siebie letnią siedzibę. 

W 1824 r. powstał Antoniński Pałac Radziwiłłów , w którym książę wraz z całą swoją 

rodziną prowadził ożywione życie towarzyskie i artystyczne. Myśliwską rezydencję 

odwiedzały ważne osobistości ze świata polityki i sztuki. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Książę Antoni piastował wówczas godność namiestnika 

królewskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Prywatnie 

natomiast był wielkim miłośnikiem sztuki, rysownikiem, 

kompozytorem i wiolonczelistą. Stworzył między innymi 

muzykę do "Fausta" Goethego. To dzięki jego staraniom, w 

Poznaniu,  z koncertem wystąpił sam Niccolò Paganini.. 

 

 

Gościem w pałacu bywał też Fryderyk, gdzie  grał, 

dawał lekcje młodziutkiej księżniczce Wandzie 

Radziwiłłównie, prowadził dysputy z gospodarzem 

o zawiłościach sztuki kompozytorskiej i tworzył. Tu 

powstały Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na 

fortepian i wiolonczelę oraz  trio fortepianowe g-

moll op. 8 zadedykowane Radziwiłłowi.  

 

 



 Chopin o swoim pobycie w Antoninie w liście do przyjaciela:  

 

„Byłem tam tydzień. Nie uwierzysz jak mi u niego dobrze 

było. Ostatnią pocztą wróciłem, i to ledwo com się 

wymówił od dłuższego pobytu." 

 

Reprodukcja obrazu Henryka Siemiradzkiego (1843-1902), Szopen u księcia 
Radziwiłła [Chopin grający na fortepianie w salonie księcia Radziwiłła w 1829, 1887, 
olej, płótno, obecnie w zb. ks. Radziwiłłów w Nowym Jorku] ; z: "Tygodnik Ilustrowany" 
1888, nr 270 (3 marca), s. 137 (odbitka próbna). 

Fryderyk Chopin do dziś patronuje Pałacowi. Jego muzyka rozbrzmiewa tu podczas 

licznych koncertów wybitnych pianistów. Najbardziej znanym jest coroczny festiwal 

"Chopin w barwach jesieni". Chwile pobytu kompozytora w Antoninie przypomina także 

salonik muzyczny z instrumentami z epoki, obrazami i litografiami oraz odlew dłoni 

Fryderyka Chopina przechowywany w Pałacu. 

 

Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=44035&show_nav=true 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=44035&show_nav=true


 

Konstancja Gładkowska -  śpiewaczka, to pierwsza wielka miłością Fryderyka, o 
swoim uczuciu pisał do Tytusa Woyciechowskiego z 1829 roku. 
 

„...bo ja już może na nieszczęście mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół 
roku, służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu”. 
 
 W przeddzień wyjazdu Fryderyka wpisała do jego sztambucha następujący 
wierszyk: 
 

„Przykre losy spełniasz zmiany, 
Ulegać musim potrzebie. 
Pamiętaj, niezapomniany, 
Że w Polsce kochają Ciebie” 
 

Jego korespondencja z Konstancją trwała zaledwie rok.  

George Sand -  pisarka, to namiętny romans, przyjaźń i miłość pełna poświęcenia. 
Dwa przeciwieństwa,  skrajne charaktery ludzkie przerodziły się w wielką miłość. 
Nonszalancka i ekscentryczna  Sand zawładnęła sercem subtelnego, pełnego ciepła 
i powściągliwości Chopina. Była dla niego oparciem i inspiracją do tworzenia, zerwanie 
przez pisarkę związku z Fryderykiem znacznie odbiło się na jego kondycji i zdrowiu. 
 

 „Dla Chopina była to miłość życia. Dla Sand – związek nieporównywalny z żadnym 
z pozostałych, ani co do swojej intensywności, ani swojej trwałości, wszechstronności, 
a przede wszystkim: szlachetności zawartych w nim uczuć”  

M. Tomaszewski. 
 

Delfina Potocka– śpiewaczka, jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych 
dam Paryża. Plotki i domysły na temat ich romansu nie znajdują potwierdzenia 
w żadnych pisemnych źródłach. Niezależnie jednak od tego, czy Delfina była 
kochanką Chopina, okazała się jego wierną przyjaciółką– towarzyszyła kompozytorowi 
i umilała mu czas pięknym ponoć śpiewem do ostatnich chwil życia.  

Źródło:  http://bazawiedzy.chopin2010.pl/pl/edukacja/materialy/entry/6593-kobiety-fryderyka-chopina.html 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

Miłości i miłostki 

Fryderyka 

Ważną rolę w życiu Fryderyka odegrały trzy 

kobiety - artystki: 

 

http://bazawiedzy.chopin2010.pl/pl/edukacja/materialy/entry/6593-kobiety-fryderyka-chopina.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


