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Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku
≈ Rok Chopinowski ≈
Inicjatywa naszej szkoły z okazji obchodów 200 – lecia urodzin Fryderyka Chopina –
„poety fortepianu”, najważniejszego kompozytora polskiego, to przykład szerokiego myślenia
o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności
zaangażowanej i współpracującej nie tylko na swoim terenie, a także działającej w
przestrzeni publicznej, poza murami szkoły.
Interdyscyplinarny projekt artystyczny wypełniły działania skupione wokół tematyki
chopinowskiej. Projekt ten wśród swoich założeń miał działania edukacyjne, wychowawcze,
społeczne i wspólnotowe, inspirowane przez utalentowane dzieci i młodzież oraz ich
nauczycieli, jak również współpracę z osobami zainteresowanymi artystycznymi działaniami
szkoły. Szeroki obszar działań obejmował: muzykę, sztuki wizualne, literaturę, tworzenie
scenariuszy pracy, reklamę, promocję, sponsoring, pracę metodą projektu edukacyjnego,
współpracę międzynarodową. Projekt zachęcił do zaangażowania rodziców uczniów, lokalne
władze samorządowe, umocnił współpracę szkoły z mediami i pozytywnie wpłynął na
wizerunek szkoły.
Ukoronowaniem były otwarte dla publiczności koncerty, podczas których wszyscy uczestnicy,
pokonując tremę, prezentowali swoje umiejętności, ale również odczuwali satysfakcję ze
swoich osiągnięć i nagród. Praca uczniów metodą projektu edukacyjnego wzbogaciła
zarówno uczniów, nauczycieli jak i całą szkołę; projekt angażował większą ilość uczniów,
wyzwolił ich przedsiębiorczość, kreatywność, rozwinął umiejętność pracy w zespole.

♫ Przygotowanie planu obchodów 200 – lecia

urodzin Fryderyka Chopina w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
Szkolny plan obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina w naszej szkole powstał
już w 2009 roku, aby wcześniej przygotować wszelkie działania. Plan obchodów
przygotowała dyrektor szkoły, a został on wdrożony w roku jubileuszowym 2010.
Wystosowana została prośba o objęcie patronatem honorowym planowanych konkursów oraz
koncertu „Wieczór z Fryderykiem Chopinem”, a także pism w sprawie sponsoringu i z prośbą
o wsparcie finansowe przedsięwzięcia.
załącznik nr 1 – pisma w sprawie patronatu honorowego
W ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zostały napisane przez nauczycieli scenariusze zajęć z uczniami dotyczące
Fryderyka Chopina. Konkurs był adresowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i
placówek w Polsce.

♫ Zapoznanie uczniów z sylwetką kompozytora –styczeń, luty 2010 r.
Obchody Roku Chopinowskiego rozpoczęliśmy od zapoznania uczniów z sylwetką
kompozytora. W każdej klasie, na zajęciach teoretycznych przeprowadzone zostały lekcje
poświęcone wielkiemu kompozytorowi. Wspólnie z uczniami, (bowiem część z nich posiadała
już pewną wiedzę na ten temat) omawialiśmy życiorys Chopina, prezentowaliśmy nagrania
utworów, a także oglądaliśmy fotografie obrazów z nim związanych. Natomiast nauczyciele
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instrumentu głównego pracowali z uczniami przygotowując utwory Fryderyka Chopina, a
Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę o F. Chopinie.
załącznik nr 2 - zdjęcie gazetki

♫ Konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina pt. „Fryderyk Chopin- życie i twórczość”
W styczniu 2010 roku ogłosiliśmy konkurs, który miał rozpropagować wśród uczniów
wiedzę na temat F. Chopina. Konkurs pt. „Fryderyk Chopin- życie i twórczość”, adresowany
do klas IV-VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego, przebiegał w dwóch etapach.
Poszczególne etapy zawierały dwie części konkursowe, pierwszą z nich były pytania
sprawdzające, dotyczące życiorysu kompozytora i jego twórczości, natomiast drugi stanowił
rodzaj testu audytywnego, gdzie uczniowie rozpoznawali prezentowane nagrania utworów
Chopina. Kilkunastu uczniów z najwyższą punktacją zakwalifikowało się do drugiego etapu
konkursu. Regulamin konkursu oraz pytania przygotowały nauczycielki teorii. Wraz z
regulaminem określona została literatura i zestaw utworów do rozpoznawania, a uczestnicy II
etapu konkursu otrzymali płyty z nagraniami do danego etapu.
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystego koncertu pt. „Wieczór z F. Chopinem”,
jaki miał miejsce 27.05.2010 r.
Kontynuacją konkursu był udział laureatów trzech pierwszych nagród w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina w Opolu. Jedna z naszych
uczennic otrzymała wyróżnienie I stopnia.
załącznik nr 3 – regulamin konkursu „Fryderyk Chopin-życie i twórczość”

♫ Konkurs plastyczny „Mój plakat o Chopinie i jego muzyce”
W styczniu 2010r. ogłosiliśmy także konkurs plastyczny „Mój plakat o Chopinie i jego
muzyce”, dla wszystkich chętnych uczniów PSM I st. w Prudniku. Powstał regulamin
konkursu, powołano komisję konkursową, a wyniki zostały ogłoszone podczas koncertu
„Wieczór z F. Chopinem”. Uczniowie zaprezentowali bardzo pomysłowe koncepcje i różne
techniki plastyczne.
Dzięki hojnym sponsorom, zwycięzcy obu konkursów otrzymali wspaniałe nagrody.
(załącznik nr 4 – regulamin konkursu plastycznego „Mój plakat o Chopinie i jego muzyce”,
załącznik nr 5 – zdjęcia wyróżnionych prac uczniów.

♫ Koncert szkolny „Wieczór z Fryderykiem Chopinem”
27.05.2010 r. w PSM I st. w Prudniku odbył się uroczysty koncert poświęcony
Fryderykowi Chopinowi, otwarty dla szerokiej publiczności. Przygotowania trwały już od
lutego: powstał scenariusz koncertu, zaproszenia dla gości, plakat, dekoracje. Oprócz
utworów fortepianowych i transkrypcji na inne instrumenty w wykonaniu uczniów PSM I st. w
Prudniku, mogliśmy wysłuchać utworów przygotowanych przez zaproszonych gości z czeskiej
szkoły - Zakladni Umeleckiej Szkoly w Bohuminie, z którą współpracujemy od kilku lat.
Nasi uczniowie prezentowali również fragmenty listów Chopina oraz wiersze z nim związane.
Po koncercie zostały ogłoszone wyniki konkursów, wręczono nagrody, a podziękowania
otrzymali patroni honorowi oraz sponsorzy.
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Po koncercie ukazał się artykuł w gazecie lokalnej, w którym otrzymaliśmy pozytywną
recenzję naszych działań.
załącznik nr 6 – scenariusz koncertu
załącznik nr 7 – widok zaproszenia
załącznik nr 8 – plakat obwieszczający koncert
załącznik nr 9 – wybrane zdjęcia z koncertu „Wieczór z Fryderykiem Chopinem”
załącznik nr 10 – artykuł z gazety lokalnej

♫ Audycje muzyczne w okolicznych szkołach
Od 15.04. do 15.05.2010r. nauczyciele szkoły przeprowadzili szereg koncertów
połączonych z prelekcją na temat F. Chopina. Koncerty te były rodzajem lekcji muzycznych, a
zarazem promocją dla szkoły.
26.11.2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wieczornicy na temat F. Chopina na
zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego Nr2, zapewniając oprawę muzyczną tego spotkania.

♫ Projekt edukacyjny –Album Chopinowski
Na podsumowanie działań związanych z Rokiem Chopinowskim powstał Album
Chopinowski, będący efektem pracy uczniów metodą projektu edukacyjnego, polegającego na
zebraniu i usystematyzowaniu informacji oraz materiałów upamiętniających wydarzenia
kulturalne, w jakich wzięła udział nasza szkoła w roku 2010 oraz opracowaniu ich w formie
pamiątkowego albumu. Projekt przygotowała klasa VI cyklu 6-letniego. Wspólnie z
opiekunem uczniowie zgromadzili potrzebne materiały – zdjęcia, plakaty, zaproszenia, została
opracowana szata graficzna, powstało wiele tekstów napisanych przez uczniów, które oddają
jakby zaktualizowany wizerunek kompozytora w oczach współczesnych dzieci. W albumie
znalazły się teksty wierszem i prozą inspirowane Chopinem, ale w trzech tematycznych
propozycjach: „Muzyka Chopina i ja”, „Gdybym był organizatorem Roku Chopinowskiego w
mojej miejscowości” i „Gdyby Chopin żył w naszych czasach”. Do albumu dołączono też
najciekawsze fotografie wykonane przez uczniów w ramach konkursu fotograficznego na
temat kojarzący się z postacią lub muzyką F. Chopina. Album został zaprezentowany i
przekazany szkole w styczniu 2011 r., podczas koncertu podsumowującego działania naszej
szkoły w związku z obchodami roku jubileuszowego.
załącznik nr 11 – strona tytułowa Albumu
załącznik nr 12 – fotografie z Chopinem w tle
załącznik nr 13 – przykłady tekstów wierszowanych
załącznik nr 14 – artykuł z gazety lokalnej

♫

Koncert podsumowujący działania PSM I st. w Prudniku w związku z Rokiem
Chopinowskim
W styczniu 2011 roku odbył się uroczysty koncert, w którym raz jeszcze wróciliśmy do
sylwetki F. Chopina, a jednocześnie przypomnieliśmy szerszej publiczności o wydarzeniach z
nim związanych, których to częścią była nasza szkoła. Zaprezentowany został i przekazany
szkole Album Chopinowski wykonany przez uczniów.

4

Działania naszej szkoły związane z Rokiem Chopinowskim, w znaczącym stopniu
rozszerzyły świadomość muzyczną uczniowskiej społeczności na temat F. Chopina.
Przeprowadzone konkursy były znakomitą motywacją dla uczniów, by zdobywać wiedzę, dały
też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Dodatkowo, konkurs plastyczny,
fotograficzny czy próba opisania muzyki oraz postaci Fryderyka Chopina w sposób literacki
pokazały, jak integracja różnych dziedzin korzystnie wpływa na zainteresowanie uczniów nie
tylko muzyką, ale i innymi obszarami sztuki.
Opisane wydarzenia miały swój udział w promowaniu szkoły – zarówno wśród
mieszkańców miasta, jak również w okolicznych szkołach, które miały sposobność obcowania
z muzyką klasyczną, dzięki poprowadzonym tam koncertom.
Wszelkie prace wymagały organizacji i zaangażowania nauczycieli oraz uczniów, dały dowód
na to, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować. Rok Chopinowski zakończył się, ale
muzyka Chopina i wspomnienie o nim pozostaną. Podarowana szkole przez uczniów praca w
postaci Albumu być może w przyszłości da natchnienie tym, którzy będą chcieli upamiętnić
znakomitą postać, tak jak my upamiętniliśmy Fryderyka Chopina.
Dziękuję za pomoc w przygotowaniu materiałów pani Alinie Wołejko
oraz panu Marcinowi Lewickiemu.
Małgorzata Jaskółka
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

♫
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im. Karola Szymanowskiego
w Prudniku

♫

Załącznik 1
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Załącznik 2
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Załącznik 3

Regulamin szkolnego konkursu
„Fryderyk Chopin -życie i twórczość”
dla uczniów PSM I st. w Prudniku
I Organizator:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku

II CELE KONKURSU:
 zapoznanie uczniów z postacią wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości wielkiego polskiego kompozytora
Fryderyka Chopina
 poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie
 promowanie twórczości Fryderyka Chopina
 rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina
 edukacja młodego pokolenia poprzez ukazanie twórczości Fryderyka Chopina
 kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka
 skierowanie uwagi młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością
kompozytora
 prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych

III PRZEPISY OGÓLNE
 Konkurs adresowany jest obowiązkowo do uczniów klas IV, V, VI cyklu sześcioletniego oraz do
uczniów z klasy IV cyklu czteroletniego. Chętni uczniowie z klasy I cyklu czteroletniego również
mogą (nieobowiązkowo) brać udział w tym konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia 26
marca 2010 roku
 Konkurs będzie odbywał się bez podziału na kategorie wiekowe
 Tematem konkursu jest życie i twórczość Fryderyka Chopina
 Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego

IV ZASADY KONKURSU
 Organizatorzy przewidują dwa etapy
o etap I – test pisemny oraz sprawdzian znajomości utworów z udziałem wszystkich
uczestników
o etap II – test pisemny oraz sprawdzian znajomości utworów z udziałem 15
uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie I
 Konkurs odbędzie się
o etap I - 12 kwietnia 2010 roku, godz. 16.00
o etap II – 10 maja 2010 roku , godz. 16.00
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi podczas szkolnego koncertu
„Wieczór z Fryderykiem Chopinem” w dniu 27 maja 2010 r.

9

V KOMISJA KONKURSOWA






Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
W skład komisji wejdą:…………………………………………………………………
Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VI NAGRODY
 Komisja Konkursowa nagrodzi 5 prac z największą ilością punktów.
 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Wszystkie prace pisemne konkursu stają się własnością organizatorów.
 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 Regulamin Konkursu jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły
www.psmprudnik.edu.pl
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Załącznik 4

Regulamin konkursu plastycznego
„Mój plakat o Chopinie i jego muzyce”
dla uczniów PSM I st. w Prudniku
Organizator:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku
Cele konkursu:
 zapoznanie uczniów z postacią wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości wielkiego polskiego kompozytora
Fryderyka Chopina
 poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie
 promowanie twórczości Fryderyka Chopina
 rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina
 edukacja młodego pokolenia poprzez ukazanie twórczości Fryderyka Chopina
 szukanie w artyście inspiracji do tworzenia ilustracji podczas słuchania jego utworów
 promocja i aktywizacja utalentowanej, wrażliwej estetycznie młodzieży
 zwrócenie uwagi na przenikanie się i wzajemny wpływ różnych form twórczości, a w tym
wypadku muzyki i sztuk plastycznych
 kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej
 kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka
 skierowanie uwagi młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością
kompozytora
 prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych


PRZEPISY OGÓLNE







Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku
Konkurs będzie odbywał się bez podziału na kategorie wiekowe
Temat pracy: „Mój plakat o Chopinie i jego muzyce”
Prace powinny być wykonane dowolną techniką na papierze formatu A-3
Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace
Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem.
Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora, klasę do
której uczęszcza w szkole muzycznej, imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu głównego

ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
 Prace należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 1 maja 2010 r.
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi podczas szkolnego koncertu „Wieczór z
Fryderykiem Chopinem” w dniu 27 maja 2010 r.
 Nagrody rzeczowe zostaną uroczyście wręczone podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego.
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KOMISJA KONKURSOWA







Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
W skład komisji wejdą:
Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

NAGRODY
 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace.
 Komisja Konkursowa dokona kwalifikacji prac, które wezmą udział w wernisażu w naszej szkole
oraz zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na portalu www.psmprudnik.edu.pl
 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. Autorzy przenoszą na
organizatorów majątkowe prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do
przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie.
 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 Regulamin Konkursu jest dostępny w sekretariacie szkoły.
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Załącznik 5

13

14

15

16

17

Załącznik 6

SCENARIUSZ KONCERTU
(W czasie koncertu, na ustawionym z boku ekranie, wyświetlane są wizerunki Fryderyka
Chopina, sala ozdobiona plakatami, które wzięły udział w konkursie „Mój plakat o Chopinie i
jego muzyce”)
Uroczystość rozpoczyna się od cytatu, który zostaje wypowiedziany przez ucznia
znajdującego się na scenie:
"Dusza muzyki Chopina – melodia – nigdy nie bywa sztuczna, wydumana, schematyczna.
Jest zrodzona z życia, podszepnięta przez czyste uczucie i właśnie dlatego, pełna mocy i siły."
(Uczeń schodzi ze sceny, pojawia się dwóch prowadzących)
Prowadzący 1: - Tym cytatem Dymitra Szostakowicza pragniemy Państwa bardzo serdecznie
przywitać i zaprosić do wysłuchania koncertu, który poświęcamy wybitnemu polskiemu
kompozytorowi – Fryderykowi Chopinowi w 200 rocznicę jego urodzin.
Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich zgromadzonych gości (tu następują nazwiska
zaproszonych osób). Witamy również nauczycieli, rodziców, uczniów oraz wszystkich
przyjaciół szkoły muzycznej i wielbicieli muzyki Fryderyka Chopina.
Prowadzący 2: W tym roku, w ramach obchodów roku Chopinowskiego, postanowiliśmy w
sposób szczególny zaakcentować sylwetkę tego wspaniałego kompozytora. W naszej szkole
miały miejsce następujące konkursy:
- konkurs wiedzy na temat F. Chopina pt. „Fryderyk Chopin – życie i twórczość”, także
- konkurs plastyczny „Mój plakat o Chopinie i jego muzyce” – prace z tego konkursu
można podziwiać na naszej scenie oraz wystawie.
Za chwilę nastąpi ogłoszenie zwycięzców tychże konkursów oraz wręczenie dyplomów i
nagród. (Wyczytanie zwycięzców, wręczenie nagród i wniesienie nagrodzonych prac, które
pozostają na scenie do końca koncertu.)
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
P. 1: - Fryderyk Chopin… bez wątpienia można go nazwać geniuszem muzycznym. Jego
wspaniała gra, muzykalność i talent kompozytorski zostały uwiecznione także w listach,
pismach, artykułach innych osób. Posłuchajmy zatem, jak jego fenomen rysuje się w różnych
wspomnieniach.
„Geniuszom przypisuje się zwykle nadzwyczajny pociąg do tego, co je zawczasu ma
odznaczyć. O Chopinie nic podobnego powiedzieć nie można, chyba to jedno, że wątła i
słabowita dziecina płaczem okazywała drażliwość niezmierną na dźwięki muzyczne.
Wrażenie to, zbyt silne na jego nerwy, wcześnie dostrzegane przez rodziców, nie było bolesne
i niedługo objawiać się poczęło widocznym pociągiem do fortepianu” – tak pisze Józef
Sikorski, muzyk, rówieśnik Chopina.
P. 2: - Natomiast inny znajomy rodziny, Władysław Wóycicki, opisuje: „Wracając zimową
porą z ojcem z wieczoru, posłyszał w szynku dziarskiego grajka, co tego ciął smykiem
mazury i oberki. Uderzony ich oryginalnością i dobitnym charakterem, zatrzymuje się pod
oknem i błaga ojca, aby się zatrzymał, bo musi posłuchać ludowego skrzypka: tak stał z pół
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godziny, na próżno naglony, aby szedł do domu. Fryderyk nie ustąpił od okna, dopóki grajek
nie skończył”
P. 1: - Julian Fontana, bardzo dobry przyjaciel Chopina pisał: „Chopin miał tylko jednego
nauczyciela gry na fortepianie, Żywnego, który udzielał mu pierwszych zasad tej gry. Postępy
dziecka były tak nadzwyczajne, że i rodzice i ten nauczyciel uważali zastosowane, gdy doszło
do 12 lat życia, pozostawić je własnemu instynktowi i tylko śledzić jego rozwój zamiast nim
kierować. Ówczesna szkoła nie wystarczała mu, dążył wyżej, porwany przez ideał
początkowo dość mglisty, który dopiero później przybrał postać wyraźną.”
P. 2: - Postać wyraźną na tyle, że kiedy w 1829 roku kończył Szkołę Główną Muzyki, jego
nauczyciel i rektor szkoły Józef Elsner napisał o Fryderyku słynne słowa: „Szczególna
zdatność, geniusz muzyczny”.
P. 1: - Ale jeszcze wcześniej jego nazwisko pojawiało się w różnych pismach. Kiedy miał
zaledwie 8 lat, „Pamiętnik Warszawski” wydrukował pewien spis dzieł literackich,
zaznaczając, że chociaż utwór muzyczny do takich nie należy, nie sposób go pominąć ze
względu na wspaniały talent chłopca (chodziło tutaj o dziecięcy Polonez Chopina).
P. 2: - W tym samym roku miało miejsce inne ważne wydarzenie. W Warszawie pojawiła się
matka cara rosyjskiego, Maria Fiodorowna. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i
Zagranicznego” zamieściła taką oto notatkę: „Do szczegółów bytności Cesarzowej Matki w
Uniwersytecie i Liceum Warszawskim dodać należy, że gdy była w drugiej klasie tegoż
liceum p. Chopin, dziewięcioletni młodzieniec, a syn profesora w Liceum, prze tak
młodocianym wieku biegły już w muzyce, ofiarował Cesarzowej dwa własnej roboty tańce
polskie na fortepian, które Monarchini, pochwaliwszy tak wczesny talent młodzieńca i
zachęciwszy do postępu, nader uprzejmie od niego przyjęła.”
P. 1: - A teraz wystąpi przed państwem uczeń (tu imię i nazwisko) naszej szkoły, w którego
wykonaniu usłyszymy wiersz Marii Konopnickiej, pt., „Gdy polonez Chopinowski”.
(Z tła wyłania się – bardzo cicho – nagranie Poloneza As-dur op. 53, po skończeniu recytacji,
na moment nagranie zwiększa swoją głośność i znów stopniowo zostaje wyciszone)
Uczeń: „Gdy polonez Chopinowski”
Gdy polonez Chopinowski
Tajne struny serca ruszy,
Zawsze Wtedy mam widzenie
Narodowej, polskiej duszy.
Dusza ta mi się objawia
Nie w zamęcie, nie w wybuchu,
Ale w jakimś idealnym,
Postępowym, wiecznym ruchu.
Ruch ten wolnej chce przestrzeni,
By roztoczyć rytm wspaniały,
Jakichś ornych pól szerokich,
Jakichś pól ogromnych – chwały.
Rytm jej to nie rytm wesela,
Lecz powagi i zapału,
Gdy, natchniona, w przyszłość kroczy
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W jasnych łunach ideału.
Mija czasy i stulecia,
Próg jej żaden nie zatrzyma,
Idzie, jutrem zadumana
Z utkwionymi w świat oczyma.
Idzie cała w orlich szumach,
Z chorągwianym piór szelestem,
W jakąś wielką zorzę ludów
Idzie żywym manifestem
P. 2: - Polonezy w twórczości Fryderyka Chopina są dziełami najbardziej
reprezentatywnymi. Pisał je, ( jeśli tak można powiedzieć) — zawsze. Większość polonezów
jest w tonacjach molowych. Smutek tych dzieł nie jest jednoznaczny z bezradnością i
beznadziejnością. Wręcz przeciwnie — we wszystkich można odkryć jakąś trudną do
określenia siłę, hart ducha. Przed Państwem wybrzmią dźwięki Poloneza g-moll op. posth,
jednego z najwcześniejszych. Wykona go uczennica klasy fortepianu….
P. 1: -Usłyszymy teraz jeden z najwcześniejszych utworów Chopina. Miał zaledwie 7 lat, gdy
go skomponował. Nie potrafił jeszcze zapisać go w nutach, w czym wyręczył go ojciec.
Gatunek poloneza był w czasach Chopina bardzo modny, już od XVIII wieku cieszył się
popularnością w kraju i na świecie. W Polsce szczególną sławą cieszył się Polonez Michała
Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Również Fryderyk nie pozostał obojętny temu
wpływowi. Ówczesna, trudna sytuacja Polski sprawiła, że muzyka nabierała znaczenia
patriotycznego, wyrażała emocje związane z poczuciem ducha narodowego. Dla Chopina
polonezy stały się takim właśnie wyrażaniem polskości, wczuciem się w tragiczny los swego
kraju, ale i podtrzymywanie go na duchu w symboliczny- dźwiękowy, bohaterski sposób.
Robert Schumann porównał siłę tych utworów do „armat ukrytych w kwiatach”.
Wysłuchajmy zatem jednego z pierwszych utworów Chopina, typowego poloneza tamtych
czasów, zaczynającego się bohaterską fanfarą, lecz nie bez „dziecięcej naiwności, skromności
i prostoty”.
Poloneza B- dur op. posth. Usłyszymy w wykonaniu uczennicy klasy VI…
P. 2: - Także w zagranicznych gazetach tamtych czasów pojawiały się liczne komentarze na
temat gry Chopina, np. wiedeński „Wiener Theater Zeitung” z 1829 roku donosi: „Gra jego
jak i jego kompozycje (…) posiadają pewien charakter skromności, dzięki której młodzieniec
ten wcale nie zdaje się pragnąć, ażeby wydać się świetnym, jakkolwiek gra jego pokonywała
trudności, których przezwyciężanie nawet tutaj, w ojczyźnie wirtuozów fortepianowych,
musiało uderzyć; ma się wrażenie, jakby (…) starał się raczej, by nie tyle uprawiać muzykę,
ile nią zająć szerszą publiczność. I rzeczywiście, udało mu się to w zupełności, albowiem
nieuprzedzona publiczność sowicie go darzyła uznaniem….”
P. 1: -Natomiast angielski „The Musical World” w 1838 przekazuje: „ Gdyby Chopin nie był
najpowściągliwszym, tudzież najmniej próżnym i ambitnym ze wszystkich żyjących
muzyków, to czczono by go już od dawna, jako twórcę nowego stylu. (…) Gdy przed kilku
miesiącami bawił przez czas krótki w naszej stolicy, niewielu tylko miało to szczęście słyszeć
go grającego, a raczej improwizującego poniekąd, ale tych niewielu nigdy się nie rozstanie z
tym wspomnieniem…”
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P. 2: - I oto ostatni z fragmentów gazet, tym razem francuskiej z 1842 roku: „Chopin jest
przede wszystkim poetą, poetą wrażliwym, który stara się, aby poezja dominowała. Stwarza
nadzwyczajne trudności wykonawcze, lecz nigdy z uszczerbkiem melodii, która zawsze jest
prosta i oryginalna. Obserwujcie ręce pianisty i zobaczcie, z jaką przedziwną łatwością
wykonuje on pełne gracji pasaże, jak zbliża odległości klawiatury, jak przechodzi z piano do
forte i kolejno z forte do piano…”
P. 1: - Za chwilę wykonany zostanie Nokturn Es-dur op. 9 nr 2. Nazwa „nokturn” pochodzi
od słowa „nocny”. To utwory przepełnione tajemniczością i nastrojowością. W czasach
młodości Chopina zyskały ogromną popularność, Nokturn Es-dur także. Największą furorę
zrobił we Francji. Jeden z uczniów Chopina, Wilhelm von Lenz, wspomina lekcje, podczas
których grywał ten utwór: „Najwięcej dręczyłem go – powiada – znanym Nokturnem Es – dur
z op. 9. Był on wtedy w modzie. (…) Gdy Chopin był zadowolony z ucznia, kreślił na jego
nutach krzyżyk. I ja zostałem – na swoim egzemplarzu Nokturnu – zaszczycony takim
krzyżykiem. Na lekcji następnej otrzymałem drugi. Przyszedłszy raz trzeci – znowu to samo.
„Teraz niech mi Pan da już święty spokój!” – Zawołał Chopin. „Oto trzeci krzyżyk!
Przyznaję, że jak na Pana – Nokturn został odegrany doskonale. Ale teraz – dosyć!”
Bąknąłem: „Ależ Pan gra go tak przecudnie, jak nikt inny.” „Myli się Pan. Liszt umie grać go
równie dobrze – przerwał mi Chopin. I uparł się, i nie chciał zagrać. Lecz wpisał mi w nutach
pewne drobne dziwnie piękne warianty. Nuty jego były drobniusieńkie, a przecież wyraźne
i czytelne”. Zapraszamy do wysłuchania właśnie tego oraz innego nokturnu. Nokturnu Es-dur
op. 9 nr 2 w wykonaniu ucznia klasy IV, po nim Nokturn g- moll op. 37 nr 1 w interpretacji
ucznia także klasy VI
Uczeń: Roman Brandstaetter „Etiudy” - Komponował ćwiczenia
Wprawki
Dla doskonalenia
Sprawności palców.
Ale te małe etiudy
Na przekór ich przeznaczeniu
Uczynił różą kosmosu.
Zamknął w niej moce śpiewające
Anielskie,
Marzycielskie,
Gwałtowne.
Powiewne,
I demoniczne,
Jak księżycowy krajobraz.
Przyłóż ucho do róży,....
Usłysz płacz kosmosu...
Usłysz śpiew kosmosu...
Usłysz melancholię kosmosu...
Spójrz!
Kosmiczna róża wysoko na niebie.
W zenicie!
A to po prostu ćwiczenie.
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Dla sprawności palców.
Bardzo trudne.
Jak życie.
P. 2: - „Już sam pomysł etiud był genialny — pisze Stefan Kisielewski (kompozytor i krytyk
muzyczny) — połączyć ćwiczenia z inspiracją, i to inspiracją specjalnego, bachowskiego
rodzaju, wysnuwającą z jednego, nieraz na pozór monotonnego rytmicznie, czy wręcz niemal
mechanicznego motywu, cały mieniący się niezwykłym bogactwem odcieni modulujących
przebieg narracyjny utworu — to koncepcja znakomita”. „Etiudy Chopina - jak z kolei
mawiał Schumann – są bardziej poematami niż etiudami, ale też są nieprawdopodobnym
popisem wirtuozowskim”. Każda z nich to „utwór pełen dramatycznej i namiętnej lub
lirycznej poezji” dająca „uskrzydlonej ręce” ukazać w pełni możliwości instrumentu.
U Chopina występują 2 cykle etiud: etiudy opus 10 i opus 25.
Wysłuchajmy teraz jednej z najbardziej znanych etiud z opusu 10 nr 12 – zwaną
„Rewolucyjną”. (tu prezentacja nagrania z zaznaczeniem wykonawcy, np. Maurizio Pollini,
zdobywcy I nagrody na Między narodowym Konkursie Chopinowskim w 1960 roku)
P.1: - Fryderyk był wdzięcznym rozmówcą, odznaczał się poczuciem humoru oraz kulturą
osobistą, nie wspomniawszy już o talencie muzycznym. Zatem każdy chciał go u siebie
gościć. Mając kilkanaście lat, Chopin niejednokrotnie spędzał wakacje u swych przyjaciół
Dziewanowskich w majątku Szafarnia. Zaznajamiał się tam ludowymi obyczajami wsi,
piosenkami, całymi garściami czerpał z możliwości poznania folkloru. W jednym z listów do
rodziców, tak na ten temat pisze:
Uczeń: - ( uczeń przebrany za Chopina, siedzący przy stoliku z zapaloną lampką, naśladujący
pisanie listu)
„Jestem zdrów z łaski Pana Boga i najprzyjemniej zawsze czas mi schodzi. Nie czytam, nie
piszę, ale gram, rysuję, biegam, używam świeżego powietrza. Biorę pigułki regularnie i
tyzany co dzień po pół karafinki wypijam, nie przerywając. Przy stole nic nie pijam, trochę
tylko słodkiego wina, frukta jem, ale jak najdojrzalsze i zaaprobowane…”
P. 1: -W innym natomiast liście, do przyjaciela Wilhelma Kolberga, usłyszymy:
Uczeń: - „Cieszę się, żeś zdrów i żeś wesół, bo tego na wsi potrzeba, a zarazem to mi jest
przyjemne, że do Ciebie pisać mogę. Ja się też wcale nieźle bawię, a nie tylko Ty jeździsz na
koniu, bo i ja umiem na nim siedzieć. Nie pytaj, czy dobrze, ale umiem; przynajmniej tak, że
koń powoli, gdzie chce, idzie, a ja, jak małpa na niedźwiedziu, na nim ze strachem siedzę.
Dotąd nie miałem jeszcze przypadku zlecenia z konia, bo koń mię nie zrucił, ale... może kiedy
zlecę, jeżeli mu się spodoba. Nie będę Ci głowy zawracać moimi interesami, bo wiem, że Ci
się to na nic nie przyda. Muchy mi często na wyniosłym siadają nosie, ale to mniejsza, bo to
jest prawie zwyczajem tych natrętnych zwierzątek. Komary mię gryzą, lecz to mniejsza, bo
nie w nos. Bujam po ogrodzie, a czasem chodzę. Chodzę do lasu, a czasem jeżdżę, notabene
nie na koniu, lecz w bryczce lub w koczu, lub w karecie, z takimi jednak chonorami [!], iż
zawsze na tyle siadam, a nigdy na przodku. — Możem Cię już znudził, ale cóż robić. Jeżeli
zaś nie, napisz na najbliższą pocztę, a ja czym prędzej moje literały kontynuować będę…”
P. 1: - Listy do rodziny powstawały w formie pisma wzorowanego na warszawskiej gazecie,
stąd tytuł do niej nawiązujący „ Kuryer Szafarski”. Fryderyk nazywał w niej siebie Jaśnie
Wielmożnym Panem Pichonem. W jednym z „numerów” Kuriera można przeczytać:
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U: - „Wiadomości zagraniczne. Dnia 20 bieżącego miesiąca w Obrowie było okrężne
[najprawdopodobniej chodzi o dożynki]. Cała wieś zgromadzona przed dworem, szczerze się
weseliła, szczególniej po wódce, a dziewczyny piskliwym semitoniczno-falszywym
wyśpiewywały głosem:
Przede dworem kaczki w blocie/Nasza pani w samym złocie/Przede dworem wisi sznurek/
nasz jegomość kieby nurek/przede dworem wisi wąż/ nasza panna Maryjanna pójdzie za
mąż/przede dworem leży czapa/ nasza pokojówka kieby gapa
P. 1: - Chopin skwapliwie zapisywał tego rodzaju twórczość, zbierał doświadczenia,
poznawał melodie ludowe. Przyczyniło się to wzbogacenia jego utworów, szczególnie zaś
miało wpływ na mazurki. To właśnie w nich rys ludowości jest najbardziej widoczny:
poprzez taneczną rytmikę, żywiołowość, ornamentykę, nuty burdonowe, niczym przytupy
wiejskich tancerzy, poprzez połączenie takich tańców jak mazur, kujawiak i oberek.
Wysłuchajmy zatem dwóch mazurków z opusu 7, w wykonaniu naszych uczniów. Będą to
Mazurek B-dur, jeden z tych, które porywają do tańca w wykonaniu ucznia klasy IV oraz
Mazurek a-moll op. 7 nr 2, o zupełnie innym charakterze, subtelnym i lirycznym, który zagra
dla nas uczennica klasy V…
P. 2: - Za chwilę będziemy mieć okazje wysłuchania walca. Chopinowi udało się stworzyć z
nich poematy, połączyć taneczność, wirtuozerię i romantyzm. Robert Schumann stwierdził, że
nie mają już „ nic wspólnego z tańcami ludowymi czy wiejskimi lub mieszczańskimi”,
porównuje je do „salonowego, najszlachetniejszego gatunku”, gdzie „ gdyby się go chciało
zagrać do tańca, połowa spośród tancerek musiałaby być co najmniej hrabinami…” Przed
Państwem Walc Es-dur op. posth. w wykonaniu uczennicy klasy V…
Pozostając w kręgu wdzięcznego gatunku, zapraszamy do wysłuchania walców w tonacjach
mollowych: a-moll op. posth., który zagra uczennica klasy V oraz h-moll op. 69 nr 2 w
wykonaniu ucznia klasy VI.
P. 1: - Cykl 24 Preludiów op. 28 zawiera utwory we wszystkich tonacjach. Niektóre z tych
utworów są bardzo wirtuozowskie, inne przeciwnie – nastrojowe. Wykonane zostaną teraz
dwa z nich: uczeń klasy III zagra preludium G-dur – ulotne i ruchliwe oraz wykonane przez
uczennicę klasy V Preludium h-moll o elegijnym nastroju – George Sand ponoć powiedziała,
że „wtrąca duszę w okropną depresję”.
Przed nami jeszcze jedno z Preludiów: A-dur, o którym Zygmunt Noskowski wyraził się, że
jest „zbłąkanym - wśród reszty Preludiów - promykiem słońca”. A my zapraszamy na scenę
nasz promyk- uczennica klasy V (wykonanie utworu, po którym uczennica nie odchodzi od
fortepianu)
P. 1: - Chopin dokończył ów cykl na Majorce, gdzie udał się wraz z George Sand dla
podreperowania swego wątłego zdrowia. Posłuchajmy, jakie emocje towarzyszyły
kompozytorowi podczas tamtejszego pobytu, co zawarł w listach ze stolicy Majorki – Palmy,
do przyjaciela Juliana Fontany, oto fragmenty, po których usłyszymy dźwięki chorałowego,
wzniosłego Preludium c-moll:
U1: - „Jestem w Palmie – między palmami, cedrami, kaktusami, oliwkami, pomarańczami,
cytrynami, aloesami, figami, granatami itd. (…) Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak
szmaragd, powietrze jak w niebie. W dzień słońce, wszyscy letnio chodzą i gorąco; w nocy
gitary i śpiewy po całych godzinach. Balkony ogromne z winogronami nad głową(…)
Słowem, przecudne życie.”
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U2: - Chorowałem przez te ostatnie dwa tygodnie jak pies: zaziębiłem się mimo 18 stopni
ciepła, pomarańcz, palm i fig. 3 doktorów z całej wyspy najsławniejszych (…) Jeden mówił,
że, zdechł, drugi – że zdycham, 3-ci – że zdechnę(…) Tymczasem moje manuskrypta śpią, a
ja spać nie mogę, tylko kaszlę, i od dawna plastrami obłożony, czekam wiosny albo czego
innego………….(Po tych słowach, obecna przy fortepianie uczennica zaczyna grać
Preludium c- moll)
P. 1: - Jedna z uczennic Chopina wyraziła się o tym utworze w ten sposób: „Pod palcami
Chopina akordy Preludium brzmiały bardziej jak muzyka niebiańska, niż jak odgłosy z tej
ziemi”
P. 2: - Naszym dzisiejszym, młodym wykonawcom należą się podziękowania, podobnie jak
ich nauczycielom. Nie wiem czy publiczność wie, ale Chopin także udzielał lekcji. Lekcje gry
na instrumencie, szczególnie zaś fortepianie, stały się w tamtych czasach bardzo popularne.
Pobieranie tego typu lekcji często należało do dobrego obyczaju i bywało wręcz niezbędne
dla wzmocnienia pozycji w towarzystwie.
P. 1: - Ale Chopin podjął się tego zajęcia z konieczności. Musiał sobie radzić finansowo,
samo koncertowanie nie wystarczyło. A tak pisał na ten temat z Paryża do swojego
przyjaciela: „Pięć lekcji mam dzisiaj dać; myślisz, że majątek zrobię; kabriolet więcej
kosztuje i białe rękawiczki, bez których nie miałbyś dobrego tonu”. Wiemy jednak, że
uważano go za bardzo dobrego nauczyciela, wręcz ideał pedagoga: starannego, punktualnego,
wymagającego, nieszczędzącego swego czasu dla ucznia i chętnie demonstrującego jak
należy grać. Co więcej, o czym może niewiele osób wie, napisał podręcznik gry na
fortepianie, pt. „Metody”.
P. 2: -Tak, to prawda, w dodatku przywiązywał do niego dużą wagę, czego dowodem jest
fakt, że przed swoją śmiercią kazał spalić część swoich dzieł, podręcznik ten jednak
zachować, powiedział: „Znajdzie się wiele utworów w większym lub mniejszym stopniu
naszkicowanych; w imię przywiązania, które dla mnie żywicie, proszę o spalenie ich
wszystkich, z wyjątkiem początku Metody (…) reszta bez wyjątku ma być strawiona przez
ogień…”
P. 1: -Jego uczeń, Karol Mikuli pisał o „ chęci podniesienia każdego ucznia na wysokość
własnego poziomu” i o tym jak bardzo zależało mu na postępach swoich
podopiecznych.„Niektóre lekcje trwały dwie a nawet trzy godziny- wspomina Mikuli - póki
wyczerpanie nie przemogło obu: nauczyciela i ucznia”
P. 2: - Równie istotnym wydaje się, że Chopin przywiązywał wagę do umiejętnego ćwiczenia
na instrumencie. Uważał, że zbyt duża ilość godzin bezmyślnego ćwiczenia doprowadza do
„obałwanienia”, jak się ponoś sam wyrażał. Karol Mikuli wspomina jeszcze, że Chopin
„…nauczał niezmordowanie, że ćwiczenia nie powinny mieć charakteru wyłącznie
mechanicznego, ale winny włączać inteligencję i wolę ucznia”, czego my wszystkim naszym
uczniom życzymy.
P. 1: Nasz koncert jest swego rodzaju hołdem złożonym Chopinowi. Niektórzy kompozytorzy
uczynili podobnie tworząc kompozycje na jego cześć. Wśród nich znajdują się np. takie
utwory jak fortepianowy „Karnawał” Schumanna, gdzie jedna z części nosi tytuł „Chopin”
lub Preludium „W hołdzie Chopinowi” Andrzeja Cwojdzińskiego. Wysłuchajmy tego utworu
w wykonaniu uczennicy klasy V…….
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P. 1: - Dziękujemy naszej drogiej publiczności za przybycie, wszystkim, którzy włożyli wiele
serca i pracy w ten koncert ( nauczycielom, uczniom, także ich rodzicom) mamy nadzieję, że
dzisiejszy wieczór dostarczył państwu niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy również do
zwiedzenia naszej galerii składającej się z prac Konkursu plastycznego. Zakończeniem
koncertu będzie utwór różniący się od pozostałych w szczególny sposób. Otóż wiadome jest,
że Chopin komponował przede wszystkim na fortepian, powstały też utwory kameralne,
orkiestrowe, ale w jego dorobku znajduje się także kilkanaście pieśni, które na stałe zagościły
w repertuarze koncertowym wielu wokalistów. A zatem, wysłuchajmy chyba jednej z
najbardziej znanej pieśni Chopina, do tekstu Stefana Witwickiego pt. „Życzenie”. Na scenie
dwie uczennice klasy V- śpiew oraz akompaniament…..
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