Najważniejsze daty
•

1810
Fryderyk Chopin urodził się 1 marca (albo według niektórych
historyków 22 lutego) 1810 we wsi Żelazowa Wola na Mazowszu.
•
1816 (Fryderyk ma 6 lat)
Fryderyk rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Wojciecha
Żywnego, wcześniej muzykowała z nim przy fortepianie matka.
•
1817 (Fryderyk ma 7 lat)
Chopin komponuje swój pierwszy utwór, który zapisuje ojciec.
Jest to POLONEZ B-DUR. Powstały w tym samym czasie POLONEZ
G-MOLL wychodzi wkrótce drukiem z parafialnej sztycharni nut
kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym
Mieście.
•
1818
(Fryderyk ma 8 lat)p Pierwszy publiczny występ na koncercie
charytatywnym. Chopin gra KONCERT FORTEPIANOWY G-MOLL
czeskiego kompozytora Adalberta Gyrowetza.
•
1826 (Fryderyk ma 16 lat)
Chopin rozpoczyna naukę kompozycji u Józefa Elsnera w
warszawskiej Szkole Głównej Muzyki wchodzącej w skład
Uniwersytetu Warszawskiego.

•

1830 (Fryderyk ma 20 lat)
Powstaje KONCERT F-MOLL OP. 21, wykonany 17 marca na
pierwszym własnym koncercie Chopina, w Teatrze Narodowym
pod dyrekcją Karola Kurpińskiego. 2 listopada Chopin opuszcza
Warszawę. Wybuch Powstania Listopadowego (29 listopada)
zastaje Chopina w Wiedniu.
•
1831 (Fryderyk ma 21 lat)
8 września upada Powstanie Listopadowe. Chopin jest wówczas
w Stuttgarcie, gdzie powstaje ETIUDA C-MOLL OP. 10 NR 12
nazywana "Rewolucyjną". W tym miesiącu przybywa do Paryża.
•
1833 (Fryderyk ma 23 lata)
W styczniu Chopin zostaje przyjęty do emigracyjnego
Towarzystwa Literackiego Polskiego, kierowanego przez księcia
Adama Czartoryskiego. 15 grudnia wraz z Ferencem Lisztem
i Ferdinandem Hillerem gra w Konserwatorium Paryskim
KONCERT NA TRZY FORTEPIANY Bacha.

Najważniejsze daty
•

1836 (Fryderyk ma 26 lat)
We wrześniu w Dreźnie oświadcza się siedemnastoletniej Marii
Wodzińskiej. W październiku w Paryżu, w salonie hrabiny Marii
d´Agoult spotyka po raz pierwszy trzydziestodwuletnią wówczas
George Sand.
•
1837 (Fryderyk ma 27 lat)
Rodzina Wodzińskich wycofuje się z projektu małżeństwa
Chopina z Marią.
•
1840 (Fryderyk ma 30 lat)
Razem z George Sand uczęszcza na wykłady Adama Mickiewicza
w College de France.
•
1841 (Fryderyk ma 31 lat)
Lato w Nohant. Chopin będzie tu spędzał kolejne lata do
1846 roku.
•
1848 (Fryderyk ma 38 lat)
16 lutego daje w Salle Pleyel ostatni koncert w Paryżu.
Pisze ostatnie ukończone utwory: WALCA A-MOLL i MAZURKA
G-MOLL .

•

•
•

•
•

•

1849 (Fryderyk ma 39 lat)
Powstają szkice ostatniego, niedokończonego utworu,
MAZURKA F-MOLL.
Po dwóch krwotokach 22 czerwca lekarz stwierdza
u Chopina ostatnie stadium gruźlicy. 17 października
o godzinie drugiej w nocy Chopin umiera.
18 października po sekcji zwłok zabalsamowane ciało
zostaje złożone w krypcie kościoła św. Magdaleny.
30 października odbywają się uroczystości pogrzebowe
w kościele św. Magdaleny. Ciało Chopina zostaje
złożone na cmentarzu Pere Lachaise. Siostra Ludwika
zabiera serce kompozytora do Polski. Umieszczono je w
filarze kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
W 1880 roku odsłonięto tam epitafium wyrzeźbione
przez Leandro Marconiego.

Najpopularniejsze utwory
 Posłuchaj 10 najpopularniejszych utworów Fryderyka

Chopina.
 Na pierwszym miejscu znajduje się ETIUDA C-MOLL

OP. 10 NR 12 Rewolucyjna.
 https://youtu.be/bBC2P4FJqXg

Epitafium wyrzeźbione przez Leandro Marconiego

Ciekawostki z życia
 Chopin urodził się (według legendy w czasie, gdy jego ojciec

Mikołaj grał na skrzypcach) w jednej z dworskich oficyn
hrabiego Fryderyka Skarbka, w której mieszkała rodzina
Mikołaja i Justyny. Na chrzcie nadano mu imiona Fryderyk
Franciszek.
 Około połowy 1810 roku Mikołaj i Justyna wraz z dziećmi
przenieśli się do Warszawy do pałacu Saskiego, w którym
mieściło się Liceum Warszawskie, gdzie Mikołaj miał uczyć
języka francuskiego.

Dom Urodzenia
Fryderyka Chopina
w Żelazowej Woli

Ciekawostki z życia
Od najwcześniejszych lat życia
Fryderyk miał styczność
z muzyką. Matka grała na
fortepianie i śpiewała, ojciec
towarzyszył na flecie i skrzypcach,
siostra Ludwika od najmłodszych
lat wykazywała talent muzyczny
i uczyła się gry na fortepianie.

Ciekawostki
 Rok 2010 był znany w całym kraju jako Rok Chopinowski.
 W ramach obchodów Roku Chopinowskiego odbyło się wiele

różnych koncertów, konkursów oraz wystaw związanych
z Fryderykiem Chopinem. Obchody rozpoczęły się 1 stycznia,
kiedy z Żelazowej Woli, z domu Fryderyka Chopina zostały
wysłane życzenia noworoczne.
 Uroczysta inauguracja Roku Chopinowskiego odbyła się
w Krakowie, 7 stycznia 2010 roku.
 30 stycznia rozpoczął się również Rok Chopinowski w Kijowie oraz
Bratysławie, które wraz z Polską prowadziły te obchody.

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie autorstwa Wacława Szymanowskiego

Ciekawostki z życia

Fryderyk Chopin zmarł w nocy 17 października 1849 roku.
Jako przyczynę podano gruźlicę, jednak najnowsze
badania wskazują, iż mogła być ona spowodowana
mukowiscydozą.

Ciekawostki
Japońską fascynację muzyką Chopina oraz sztuką anime
łączy gra Eternal Sonata na konsolę Xbox 360, wydana
w Japonii w czerwcu 2007 roku. Bohaterem gry jest
Fryderyk Chopin, który na trzy godziny przed śmiercią trafia
do bajkowej krainy, tam wraz z przyjaciółmi szuka leku na
swoją chorobę. Fabularnej grze towarzyszy muzyka Chopina
w wykonaniu rosyjskiego pianisty Stanisława Bunina.

Ciekawostki
Nawiązujące do imienia Chopina Nagrody Akademii
Fonograficznej – "Fryderyki", które zaczęto przyznawać
w 1995, miały być polskim odpowiednikiem nagrody
Grammy. Zamiar ten jednak się nie powiódł, bo w związku
z zapaścią w polskiej branży fonograficznej stacje
telewizyjne wycofały się z transmitowania gali, na której je
wręczano. W 2006 po raz pierwszy nie odbyła się
ceremonia wręczenia tych nagród.

Ciekawostki
 Od 1927 roku organizowany jest w Polsce

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina (najstarszy na świecie monograficzny konkurs
muzyczny).
 Od 1946 roku w Dusznikach Zdroju, a od 1959 roku
w Mariańskich Łaźniach odbywa się Festiwal
Chopinowski.

Materiały pozyskane ze źródeł:
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
 http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/life/biography/page/1
 http://culture.pl/pl/tworca/fryderyk-chopin
 https://youtu.be/bBC2P4FJqXg

