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Fryderyk 
Franciszek 
Chopin - 
kompozy-
tor i piani-
sta polski, 
urodzony 
1 marca 
1810r. 
(według 
oświad-

czeń samego artysty i jego rodziny) lub 22 lutego 
(według metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni 
po urodzeniu) we wsi Żelazowa Wola koło Socha-
czewa, na Mazowszu, w ówczesnym Księstwie 
Warszawskim. Fryderyk był drugim dzieckiem po-
chodzącego z Francji Mikołaja Chopina oraz Tekli 
Justyny Krzyżanowskiej. Miał starszą siostrę Ludwi-
kę oraz dwie młodsze siostry: Izabelę i Emilię, która 
zmarła w wieku 15 lat. Kilka miesięcy po narodzi-
nach Fryderyka cała rodzina przeniosła się do War-
szawy, gdzie Mikołaj Chopin otrzymał posadę wy-
kładowcy języka i literatury francuskiej w Liceum 
Warszawskim. Prócz tego prowadził pensjonat dla 
synów ziemiańskich spoza Warszawy. Muzyczny 
talent Fryderyka objawił się niezwykle wcześnie. 
Mając 7 lat był już autorem dwóch polonezów  
(g-moll i B-dur), a ponieważ nie umiał ich jeszcze 
zapisać, zrobił to za niego jego pierwszy nauczyciel 
gry na fortepianie, Wojciech Żywny. W warszaw-
skich gazetach nazywano Chopina „cudownym 
dzieckiem”, szybko stał się ozdobą i atrakcją przy-
jęć w arystokratycznych salonach stolicy   zaczął 
występować publicznie na koncertach dobroczyn-
nych. W latach 1823-26 Fryderyk pobierał naukę w 
Liceum Warszawskim, a jesienią 1826 roku został 
studentem wydziału "teorii muzyki, jenerałbasu i 
kompozycji" warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki 
(stanowiącej część Konserwatorium, a równocze-
śnie związanej z Uniwersytetem Warszawskim), 
kierowanej przez Józefa Elsnera. Naukę w Szkole 
Głównej Muzyki Chopin ukończył w 1829 roku. Na-
tychmiast po ukończeniu studiów, w lipcu 1829 roku 
udał się w towarzystwie znajomych na wycieczkę 
do Wiednia, uważanego za ówczesną stolicę muzy-
ki, gdzie wystąpił dwukrotnie w Kärtnerthortheater 
i odniósł fenomenalny sukces u publiczności wyko-
nując własne utwory. Po powrocie do Warszawy 
Chopin, wolny już od szkolnych obowiązków, z tym 
większą pasją zajął się komponowaniem, pisząc m. 
in. dwa Koncerty fortepianowe z orkiestrą: f-moll i e-
moll. W 1830 roku, po pożegnalnym koncercie  
w Teatrze Narodowym, na którym Chopin wykonał  
z orkiestrą swój Koncert e-moll, wyjechał do Austrii, 
a następnie do Paryża. Nigdy już nie wrócił do kra-
ju. W Paryżu Chopin prowadził żywot wirtuoza, 
komponując utwory, które szybko stawały się  
wśród paryskiej arystokracji. Zaprzyjaźnił się z wie-

loma wybitnymi muzykami, utrzymywał kontakty  
z przedstawicielami polskiej emigracji, znał osobi-
ście Adama Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewi-
cza i Cypriana Kamila Norwida. Udzielał także pry-
watnych lekcji gry na fortepianie i jako nauczyciel 
znany był z bardzo dużych wymagańi nerwowości. 
W 1837 roku związał się ze sławną pisarką francu-
ską George Sand, z którą wyjechał na Majorkę. 
Tam wskutek złej pogody Chopin rozchorował się 
ciężko. Były to symptomy gruźlicy. Przez wiele tygo-
dni był tak słaby, że nie mógł wychodzić z domu, 
mimo to intensywnie komponował. Wiosną 1839, po 
powrocie z Majorki i rekonwalescencji w Marsylii, 
jeszcze w stanie wielkiego osłabienia, Chopin za-
mieszkał w posiadłości George Sand w Nohant,  
w środkowej Francji. Jeszcze raz  wyjechał z Francji 
– w 1848 roku udał się do Anglii, gdzie w listopadzie 
w sali Guildhall w Londynie odbył się jego ostatni 
publiczny koncert. Szybko postępująca choroba 
uniemożliwiła mu udzielanie lekcji. W lecie przyje-
chała z Warszawy najstarsza siostra Chopina - Lu-
dwika Jędrzejewiczowa, aby zaopiekować się cho-
rym bratem. 17 października 1849 roku Fryderyk 
Chopin zmarł na gruźlicę płuc w swoim ostatnim 
paryskim mieszkaniu przy placu Vendôme. Został 
pochowany na cmentarzu Pére-Lachaise w Paryżu. 
Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, wyjęte po śmierci 
jego serce siostra przywiozła do Warszawy, gdzie 
zostało w urnie wmurowane w filar kościoła  
Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Na epita-
fium z sercem Chopina umieszczono napis: 

 

„Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje”  
Św. Mateusz VI*21. 

Fryderykowi Chopinowi Rodacy. 

Ur. 22 lutego 1810 r. w Żelazowej Woli. 

Zm. 17 października 1849 r. w Paryżu. 

Tu spoczywa serce Fryderyka Chopina. 

Gatunki muzyczne komponowane przez Fryde-
ryka Chopina: 

Polonezy, Mazurki, Nokturny, Scherza, Ballady, 
Etiudy, Preludia, Impromptu, Sonaty, Koncerty, 
Pieśni Trio fortepianowe, Sonata wiolonczelowa. 

 

Opracowała: p. M. Płóciennik 



 

KRZYŻÓWKA 
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1...........spędzał na wsi, gdzie uczestniczył w wycieczkach po okolicy i w polowaniach. 

2. Gdy Chopin miał 6 lat gry na pianinie uczył go …...…….  Żywny.  

3. Fryderyk nie miał brata, ale miał trzy .............. 

4. Zaczął uczyć się  grać w wieku …….....lat.  

5. Był wybitnym artystą. Grał także na .............. 

6.  Fryderyk był bardzo lubiany przez kolegów. Zyskał ich sympatię dzięki pogodnemu usposobie-

niu, dużemu  poczuciu humoru i aktorskimi……………. 

Opracowała: Gabrysia M. 

1 

 

KONKURS CHOPINOWSKI 

Co 5 lat w Warszawie odbywa się Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina, jeden z najstarszych i naj-
bardziej prestiżowych konkursów na świe-
cie. Składa się z kilku etapów, a jego 
uczestnicy wykonują wyłącznie utwory Fry-
deryka Chopina. Przesłuchania konkurso-
we odbywają się w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Pierwsza edycja konkursu 
miała miejsce w 1927 roku i wzięło w niej 
udział 26 pianistów z 8 krajów. I miejsce zajął wtedy rosyjski pianista Lew Oborin. Najwięcej uczest-
ników wzięło udział w konkursie w 1980 roku – aż 149 z 37 krajów. Zwyciężył wtedy wietnamski pia-
nista Dang Thai Son. Dotychczas czterokrotnie zwycięzcami konkursu zostali Polacy: Halina Czerny
-Stefańska w 1949 roku, Adam Harasiewicz w 1955, Krystian Zimerman w 1975 i Rafał Blechacz w 
2005. Ostatnia edycja  konkursu miała miejsce w 2015 roku, a więc następny już w październiku 
2020!  

 

                                                                                                                                     Opracowała: p. M. Płóciennik 



 

 
LISTY DO FRYDERYKA CHOPINA 
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                                                                                                                                            Wrocław, 8.10.1831 r.  

                                                          Szanowny Panie Fryderyku! 
         Piszę do Pana, ponieważ chciałbym zapytać, jak żyje się we Francji i czy ludzie są tak samo zachwyceni 
Pana muzyką, jak w Polsce? Sądzę, że oczarował Pan wszystkich swoją grą. Jednak przekonanie się o tym, 
byłoby potwierdzeniem moich odczuć.  
         Pamiętam, gdy był Pan jeszcze w Warszawie i miałem zaszczyt słuchać występów, byłem oczarowany. 
Te koncerty, to jedne z najbardziej zapamiętanych przeze mnie wydarzeń, piękne utwory. Uczestniczyłem w 
pierwszym biletowanym koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Koncert dobroczynny. Mnóstwo ludzi. Cu-
downie płynęły dźwięki podczas gry Poloneza A-dur, Poloneza- Fantazja oraz Poloneza Fis Moll. Owacje na 
stojąco, tak Pan urzekł nas swoimi arcydziełami. Bardzo podobało mi się wykonanie, ponieważ słuchacz prze-
nosił się w niezwykły świat wyobraźni, dostrzegał przepiękne obrazy malowane melodią wydobywaną z klawi-
szy fortepianu. Wspaniałe przeżycie. 
            Panie Fryderyku, bardzo dziękuję za wspaniałą muzykę. Słyszę ją cały czas, ciągle gra w moim sercu 
i „chodzi mi po głowie”. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i będę mógł na żywo znów posłuchać Pańskiego 
mistrzowskiego wykonania wielu fantastycznych utworów. 
                                         

                    Do zobaczenia. Pański wielbiciel z Polski, Ignacy Cesarz 
******************************************************************************************************************************* 

Paryż, 1836r.  

                                                                  Drogi Fryderyku! 
    Pozdrawiam Cię serdecznie. 
        Po wczorajszym koncercie zastanawiam się, jakim cudem Twoje dłonie, w tak niezwykły sposób, mkną po 
klawiszach fortepianu. To było niesamowite! Bardzo Ci dziękuję za występ. Przepiękny. Siedziałem w drugim 
rzędzie, a miałem wrażeniem, jakbym razem z Tobą tworzył klimat na sali koncertowej, przeniosłeś mnie w 
przepiękny świat Twojej muzyki. Zachwyciłem się preludiami, które brzmiały, jak poranny śpiew ptaka w ciepły 
dzień. Niektóre Twoje utwory wzruszyły nas słuchaczy. „Marsz żałobny” przeszywał dreszczem smutku, tęskno-
ty, wiele dam niemalże popłakało się. Natomiast utwór „Życzenie” przywrócił na sali radość, beztroskę.  Dźwię-
kami tworzysz niesamowitą atmosferę podczas koncertu. Podziwiam cię za to. 
        Jeszcze raz dziękuję za cudowne wrażenia muzyczne. Mam nadzieję, że wysłucham jeszcze wielu Twoich 
występów i będzie mi dane poznawać ten wspaniały świat wyobraźni, jaki tworzysz komponując utwory. 
 

                                                                Do zobaczenia. Twój wierny przyjaciel, Jan Szymankiewicz  

******************************************************************************************************************************* 

                                                                                                                                               Wrocław, 8.10.2019 r. 
                                                      Szanowny Panie Fryderyku! 
 
          Serdecznie pozdrawiam Pana z Żelazowej Woli, gdzie zwiedzam muzeum poświęcone Pańskiemu życiu  
i twórczości. Nie sądziłem, że to miejsce zainteresuje mnie i z przyjemnością poznam dokładniej historie zwią-
zane z Pana życiem.  
          Podziwiam utwory, które Pan napisał. Zacząć tworzyć w wieku7 lat, to trzeba mieć cudowny dar - talent. 
Najbardziej lubię „Życzenie”, dźwięki odpowiednich klawiszy fortepianu tworzą przepiękną melodię.  To niezwy-
kłe, że nie bał się Pan występować na scenie w tak młodym wieku. Nie miał Pan tremy? Mnie zjadłby stres. 
Uważam, że koncerty fortepianowe były genialne. Gra Pan wspaniale i  przenosi słuchaczy w cudowny świat 
muzyki.  
        Tak czasem sobie myślę, jak upływało Pańskie dzieciństwo. Czy oprócz gry na fortepianie, miał Pan zain-
teresowania podobne do moich? Gra w piłkę? Zabawy na świeżym powietrzu? W co się bawił w wolnym cza-
sie? Czy lubił czytać książki? Czy czuł, że jest niezwykle utalentowany i że osiągnie sukces? Szkoda, że nie 
żyje Pan w moich czasach i że nie mogę osobiście zadać pytań,  na które zapewne otrzymałbym ciekawe odpo-
wiedzi. 
       Jestem pod wielkim wrażeniem Pana twórczości i wytrwałość w dążeniu do celu. Mam nadzieję, że ja także 
swoją ciężką pracą osiągnę sukces. Postaram się częściej słuchać Pańskiej muzyki i zawsze będę pamiętał o 
wielkim Polaku, Fryderyku Chopinie. 
 

                                                     Z poważaniem Marek Kosmalski, uczeń klasy 6c, żyjący klika pokoleń później  

         



 

 

WIERSZE NAPISANE PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 
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Po klawiaturze… 
 
Fryderyk Chopin gna po klawiaturze 
Z wdziękiem naciska …  
Biel – czerń, czerń – biel … 
 
Przenosi uczucia na instrument. 
To jego najlepszy przyjaciel. 
 
Gra takt za taktem. 
Dźwięk za dźwiękiem.  
W równym tempie. 
Nie ogranicza go nic. 
Jego własna wyobraźnia prowadzi  
w różne strony. 

 

Publiczność … 

Już stoi  

Rozbrzmiewają owacje. 

Chopin wstaje, 

kłania się skromnie 

i odchodzi … 
 

Nela Seniuk 6a 

Muzyka w sercu  
W Żelazowej Woli 
Czas płynie powoli. 
Mały Frycek grać nie przestaje 
I to mu się udaje. 
 
Dniem i nocą komponuje 
i nitkę melodii pięknie snuje. 
Tyle może,  
by podążać po obranej drodze, w pokorze. 
 
Kroczy za nutami wytrwale, 
pisząc utwory wspaniale. 
Muzycznym słońcem Polaków darzy, 
bo koncert w Paryżu mu się marzy. 
 
Jest bardzo uzdolniony, 
dlatego wszyscy… 
oddają mu pokłony. 
Szkoda, że życie się skończyło, 
a śmierć rozciągnęła swoje zasłony. 
 
Wielki Polak, duma nas rozpiera, 
bo muzyka Chopina po całym świecie rozgłosu nabie-
ra. 
A jednak Polska… 
A jednak Warszawa… 
Tu serce Jego powraca… 

 
Martyna Bremer 7a 

Dzień z Chopinem 
 
Piękny dziś dzień…  
Słońce świeci. 
Wiaterek lekko owiewa mi w plecy. 
Do mych uszu … 
Dociera cudowny dźwięk... 
Pomyślałem ... 
„Czy to wiatr tak pięknie gra?” 
„Czy to ptak koncert mi da?” 
 
Ach nie! 
 
To mały pianista z miłością dotyka klawiszy. 
Muska, gładzi, uderza … 
Wydobywa z nich przecudne dźwięki. 
 
Nuty ulotne, nuty magiczne … 
Lecą w świat. 
 
Wrażliwe uszy… 
Czułe serca… 
Rozkoszują się tym… 
Pięknym dniem 
  
Jagoda Komorowska 7a 

Fryderyk Chopin  
 
Przygrywając za małego na fortepianie, 
prezentował swój talent mamie. 
 
Grał z pasją dniami i nocami, 
z czasem przybywali jego fani. 
 
Subtelna muzyka unosiła się na wietrze, 
żeby było tak zawsze, wiecznie. 
 
Tworzył zachwycające, dojrzałe utwory, 
w nich było dużo pokory. 
 
Publiczności prezentował swoje dzieła, 
by jego kariera szybko nie minęła. 
 
Przebywając w Polsce, w Paryżu… dawał  
inspirujące koncerty 
i tak w kółko i tak bez przerwy.  
 
Amelia Stochniał 7a 
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O Chopinie  
 
Wielki muzyk? 
Na pewno! 
Legenda? 
Oczywiście! 
Polak? 
Całym sercem! 
 
Co powiedzieć,  
gdy wszystko powiedziane?  
Co napisać … 
 
Chopin… 
Niezwykły talent. 
Polskę dumą napawa całe życie. 
 
Człowiek niepowtarzalny. 
Oddany pasji. 
Oddany ojczyźnie. 
 
A gdy grać już nie mógł dalej… 
Jego serce… 
Wraca do Polski. 
 
Wielki Polak. 
Duma narodu. 
Pamiętaj o Nim! 
 
Filip Flasin ski 7a 

Szeptem o Chopinie  
 
Mój Ty Frycku, chłopczyku … 
Mój Ty kochany… 
 
Kiedyś Ty wyrósł na wirtuoza? 
 
Mój Ty siedmiolatku, mały muzyku… 
Mój Ty kochany… 
 
Twoje paluszki mknące po klawiszach… 
 
Rozpływam się …  
Słuchając Twych utworów. 
 
Kochanie moje! 
Kocham Twą muzykę. 
 
Na wieki… bezgranicznie. 
 
Potężny magu dusz ludzkich! 
Jak Tyś to zrobił?  
Jak oczarował świat? 
 
Muzyką!? 
 
Hania Ż urek 7m  
 

 

Wspomnienie  
 
Ach! Popatrz! 
Popatrz, jak on gra. 
 
Wsłuchaj się! 
Jak wydobywa uczucia, wspomnienia,  
które zostały po Chopinie. 
 
Przypomnij sobie! 
Fryderyk grał, niczym żeglarz płynąc po morzu klawiszy.  
 
Pamiętasz? 
Pan fortepianu. 
Władca dźwięków. 
Niezwykły umysł. 
Używał nut, by uzmysłowić  ludziom, jaki niezwykły jest 
świat. 

Muzyką wzruszał, oszałamiał … 

 

Maciej Mołczan 7m 

Nasz Fryderyk 

 
Kim Fryderyk był nasz znany? 
Co grał dla kochanej mamy? 
 
Tworzył w Żelazowej Woli, 
by uszczęśliwiać nas do woli. 
Występował na koncertach, 
raz w teatrze, 
raz w operze, 
a rodzina dumna szczerze, 
że ich syn tak bardzo zdolny, 
w kompozycjach został wolny. 
 
Niczym nieograniczony,  
finezyjnie wręcz szalony. 
Czerpiąc z polskich ziem tradycji, 
uciekł wszelkiej definicji. 
 
Choć Go dawno wśród nas nie ma, 
każdy geniusz ten docenia. 
 
Hania Mikos 7m  
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Muzyka przyjaciel  

Dziś tuliła mnie muzyka, 

ale nie taka zwykła, muzyka Fryderyka. 

Zasypiałam…  

powoli, powoli, 

słysząc głos fortepianu w niedoli.  

 

Wyobraziłam sobie komponującego Chopina, 

to niezwykła domena. 

Przecież już jako siedmiolatek tworzył swe utwory. 

Choć być może musiał pomagać mamie obierać ziemniaków wory. 

 

Gdy tak pomagał , 

myślał o fortepianie, do którego po nocach siadał. 

 

Leczy gdy Polska była w niedoli, 

musiał wyjechać z Żelazowej Woli. 

Osiedlił się we Francji 

i spoglądając za okno, podziwiał kwiaty akacji. 

Ta biel płatków, 

pięknych kwiatków,  

kojarzyła mu się z barwami bliskimi sercu, 

polskim kobiercu. 

 

I tak z tęsknoty za swym krajem, 

tworzył, wierząc, że do kraju wróci niebawem. 
 

Hania Mikos 7m 

               ANEGDOTKI O FRYDERYKU  

Pianista Friedrich Kalkbrenner powiedział 
kiedyś do Fryderyka Chopina: 
- Pan gra pięknie tylko wtedy, gdy ma pan 
natchnienie, a ja zawsze - po czym usiadł do 
fortepianu, zagrał. I pomylił się.  

humor z zeszytów: 
Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na 
świecie. 
Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal 
prześladuje wielkich pianistów. 
Chopin odżywiał się muzyką, a czasem nawet surową 
marchewką.  

Kiedyś przechodząc z kolegą "OBOK" naszej miejscowej Szkoły Muzycznej, 
usłyszeliśmy pewną przejmującą melodię. Przystanąłem więc na chwilę i 
mówię - "Ty poczekaj, poczekaj. Co to jest..??" On odpowiada - " Jak to, nie 
słyszysz? Przecież to Beethoven". Na to ja - "Ot znawca się znalazł, a skąd 

wiesz ?? On zaś - "bo takie w klimacie "Dla Elizy" ..po czym w jednej 
chwili obydwoje "parsknęliśmy" śmiechem. Okazało się, że był to fragment 
którejś ballady, bodajże f-moll (dokładnie nie pamiętam) - lecz od tego wła-

śnie momentu, coraz częściej zacząłem słuchać Chopina..   

Materiały pobrane z Internetu. 
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Hej! Nazywam się Alicja Koźlak i mam 16 lat. Jestem przeciętną uczennicą, ale kocham muzykę. Gram na fortepia-

nie, szczególnie lubię utwory Fryderyka Chopina. Opowiem wam o dziwnym śnie. 

           Pewnego styczniowego dnia wróciłam do domu ze szkoły. Byłam zmęczona, ale miałam zbyt wiele zadań do-

mowych, aby zostawić je na później. Usiadłam więc przy biurku i zabrałam się do pracy. Zajęło mi to sporą część 

popołudnia. Gdy skończyłam, położyłam się na łóżku i nawet nie wiem kiedy, usnęłam.  

           Nagle znalazłam się w jesiennym parku. Wszędzie było pełno różnokolorowych liści, które szeleściły pod moi-

mi butami. Spacerując, zauważyłam znak z napisem: „Żelazowa Wola”. Zdziwiłam się. 

- Co? – pomyślałam głośno. 

Jak ja się tutaj znalazłam, kiedy przyjechałam z Warszawy do miejsca, z którym kojarzyłam tylko jedną osobę, a mia-

nowicie Fryderyka Chopina.  

Tylko o nim wspomniałam w myślach, a tuż obok mnie pojawił się pan. Wydawał mi się znajomy. Nagle mnie olśniło. 

Przecież to Chopin.  

- Dzień dobry – powiedziałam. 

- Witaj – odpowiedział. 

- Jaki mamy rok? – zapytałam, w celu potwierdzenia tego, co się dzieje. 

- 1830, droga panienko – uśmiechnął się. - Śliczna suknia – dodał. 

Spojrzałam na siebie, hm… skąd ta piękna, biała suknia w różnokolorowe kwiaty. Idealna na rok, w jakim byłam. Co 

się stało z moim dotychczasowym strojem? 

- Przepraszam, ale ja żyję w 2019 roku, mieszkam w Warszawie i nie wiem, jak się tutaj znalazłam – oznajmiłam.  

- Wiem. Ja cię tutaj sprowadziłem – stwierdził Chopin. 

- Ale jak to? Przecież moja rodzina… - wystraszyłam się. 

- Nie martw się, w twoim świecie jest teraz noc, wszyscy śpią. Dlaczego tutaj jesteś? Słyszałem, jak grasz na forte-

pianie. Zachwycił mnie sposób, w jaki wydobywasz muzykę, uderzając  w klawisze. Twoja gracja, skupienie … Nie 

potrafiłem być obojętny i postanowiłem cię poznać – wyjaśnił mi mój rozmówca. Skąd on wiedział … , że jestem do-

brą pianistką,  że wygrywam konkursy fortepianowe, że doceniają mój talent muzyczny? No skąd? Zastanawiałam 

się. Moje rozmyślania przerwał pan Fryderyk i poprosił, abym poszła za nim.  

       Nagle moim oczom ukazał się piękny, biały dworek. Widywałam go na fotografiach, a teraz stoję przed nim ra-

zem z wielkim artystą Fryderykiem Chopinem. Niewiarygodne. Zostałam zaproszona na herbatkę i ciasto przez nie-

zwykłego człowieka, który imponował mi swoim nieziemskim talentem. Ale ze mnie szczęściara.  Spędziłam cudowne 

popołudnie z Chopinem. Nikt mi nie uwierzy. Opowiadałam mu o swojej rodzinie, o planach muzycznych. Mogłam 

zapytać o jego twórczość. O odczucia, gdy tworzył znane mi utwory. Widząc moje zainteresowanie jego muzyką, za-

pytał, który z utworów polubiłam.  

- Polonez A-dur – odpowiedziałam bez zastanowienia. 

- Wiesz, że ja też bardzo lubię go grać – uśmiechnął się. 

Poprosiłam mistrza o wykonanie. Zgodził się. Siedziałam, jak zaczarowana. Wsłuchałam się w każdy dźwięk. Patrzy-

łam na pracę jego dłoni, jak cudnie, delikatnie muskały klawisze. Żadne nagranie, żaden współczesny występ, żaden 

twórca … tylko Chopin.  

- Też tak kiedyś chciałabym grać – gdy skończył, pomarzyłam głośno. 

Odpowiedział mi uśmiechem. 

- Zagraj coś dla mnie – powiedział.  

Zawstydziłam się. Jednak mistrz prosi, więc postaram się.  

Zagrałam „Preludium deszczowe”. Sam Fryderyk Chopin siedział w głębokim, miękkim fotelu i słuchał mojej gry na 

fortepianie. Magia chwili udzieliła mi się, moje palce płynęły po klawiszach, chciałam dla mistrza wystąpić, jak najle-

piej potrafiłam. Nuta za nutą, dźwięk za dźwiękiem ….  

              Dźwięk …, który zakłócał moją grę.  

              Dźwięk …, który ranił, irytował.  Znam go… Nagle dodarło do mnie. Alarm budzika. Pobudka. Czas pewnie 

do szkoły. To był sen, piękny sen. Tyle serca włożyłam w grę na fortepianie dla mistrza Fryderyka. Tak chciałam się 

dowiedzieć, czy spodobało mu się moje wykonanie jego utworu.  

To pozostanie tajemnicą. Może kiedyś jeszcze zostanę zaproszona do sennego świata.  

         autor: Zosia Makowska – klasa 7a  
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