
FRYDERYK CHOPIN
życiorys i twórczość 

“Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak 
jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.”



Fryderyk Chopin, najwybitniejszym polskim kompozytorem oraz wybitnym pianistą.

Życiorys 



początki chopina
Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 w Żelazowej Woli. Po 
ojcu, Francuzie z pochodzenia, dziedziczył korzenie szlacheckie. Dojrzewał 
muzycznie pod okiem matki. Następnie, jego nauczycielem został Wojciech 
Żywny. Skomponował wówczas utwór „Polonez B-dur”, mając 7 lat. 
Koncertował w salonach arystokracji warszawskiej, również dawał koncerty 
dobroczynne. 



Dla Chopina wczesnego okresu inspirująca była polska muzyka 
ludowa. Rok 1826 oznaczał dla Chopina wyprawę do Berlina, był też w 
Wiedniu, Dreźnie i Pradze. Ostatnie koncerty dał w Wiedniu, 
Salzburgu, Monachium i Stuttgarcie. Końcowy etap dotyczył Paryża, 
gdzie osiadł — to tam koncertował wyjątkowo intensywnie, na tyle 
intensywnie, by wyrobić sobie markę człowieka wybitnie 
utalentowanego. 

MŁODOŚĆ I SUKCESY



Odnalazł wkrótce posłuch wśród wydawców angielskich, niemieckich i 
francuskich, którzy rozsławili go. Był również Chopin wówczas zaangażowany w 
nauczanie gry i kompozycji, z czego odnotowywał spory przychód. Ponadto poznał 
wielu wybitnych tamtego okresu, a pośród nich Feliksa Mendelssohna, Gioacchino 
Rossiniego, Franciszka Liszta, czy Vincenzo Belliniego. Z nimi to wymieniał pogląd 
na grę, ale i w wielu innych tematach, którymi żyły salony. Rok 1826 oznaczał dla 
Chopina niezwykłą znajomość — poznał George Sand, która została jego partnerką 
życia. Razem podróżowali. Niestety Chopin zachorował na gruźlicę. Stan zdrowia 
artysty sukcesywnie pogarszał się. Zmarł 17 października 1849 w Paryżu. Pozostaje 
najwybitniejszym polskim kompozytorem i niezapomnianym pianistą.



Twórczość 

Kompozycje Fryderyka Chopina 
charakteryzuje wielka ekspresja, co 
sprawia że trudno je pomylić z 
utworami innych pianistów z tego 
okresu. 



Na twórczość Chopina wpłynęły uczucia, a 
przede wszystkim pierwsze miłości oraz 
przeżycia wojenne, związane z powstaniem 
listopadowym. W okresach, w których 
kompozytor był szczęśliwie zakochany lub 
przeżywał silne emocje, powstawało 
najwięcej utworów. Właśnie dlatego to 
właśnie w trakcie związku Chopina z 
George Sand powstało 57 mazurków, a 
także Polonez A-dur.



Utwory fryderyka chopina które warto znać 
➔ Etiuda Rewolucyjna

https://www.youtube.com/watch?v=X0UJEx9S1bU

➔ Marsz Pogrzebowy

https://www.youtube.com/watch?v=imeMFLt_eyk

➔ Polonez As-dur Op. 53. 
https://www.youtube.com/watch?v=W0OowVbY6aE

➔ Nokturn Es-dur op.9 Nr. 2

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


