
SPOTKANIE  Z  FRYDERYKIEM  CHOPINEM  
Scenariusz spotkania dla uczniów klas IV – VI 

 
    Scenografię stanowi napis „SPOTKANIE Z FRYDERYKIEM  CHOPINEM” oraz kilka portretów kompozytora namalowanych przez uczniów. 

 
Recytacja 1:   Tłem dla recytacji będzie III część Koncertu e-moll F. Chopina  
 
        Wczoraj 
        na szosie E-8, 
        o godzinie piątej nad ranem, 
        spotkał się jeden koncertowy fortepian 
        z drugim koncertowym fortepianem. 
        Każdy z nich jechał na trzech kółkach, 
        każdy przyciskał dwa pedały  
        i w czasie jazdy tak ze sobą  
        te fortepiany rozmawiały: 
        - Dzień dobry! 
                               - Witam mistrza. 
        - Co słychać? 
                               - Wszystko gra. 
        - Pan dokąd? 
                               - Ja na koncert. 
        - Tak samo jak i ja. 
        Przepraszam za ciekawość - 
        jeżeli pan pozwoli, 
        gdzie pan dziś koncertuje?  
                               - Ja? W Żelazowej Woli. 
        - To dziwne… 
                               - Co takiego? 
        - Nie wszystko jednak gra, 
        bo w Żelazowej Woli 
        wystąpić miałem ja. 
                               - A ja tam będę pierwszy! 
        - Przepraszam, że się wtrącę – 
        ćwiczyłem przez pół wieku, 
        a pan przez dwa miesiące. 
        Pan ma poważne braki, 
        pan się powinien szkolić, 
        a pan na występ jedzie 
        do Żelazowej Woli. 
        To zaszczyt grać w tym miejscu. 
        Po świecie wciąż się włóczę, 
        a dzisiaj przed koncertem 
        znów tremę mam jak uczeń… 
                              - Przepraszam… 
        - Pan odchodzi? 
                              - Posłucham pańskich rad, 
                              pan zagra tutaj dzisiaj, 
                              a ja – za kilka lat… 
 
Narrator odgrywaj ący postać Fryderyka Chopina: 
 
        Nazywam się Fryderyk Chopin. Urodziłem się w Żelazowej Woli w roku 1810. Zapraszam 

Was do miejsc, w których spędziłem najpiękniejsze dni mego życia. Poznacie moją rodzinę, 

nauczycieli, posłuchacie mojej muzyki oraz wierszy, które o mnie napisano.  

 

Recytacja 2:    Tłem dla recytacji będzie Polonez cis-moll op. 26 nr 1 F. Chopina  

       Stary dworek – 
       słońce zagląda do okien, 
       szumią cicho wierzby płaczące .  
       Tu  mieszkał  pan Szopen, 
       kiedy był  małym chłopcem. 
 
       Wieczorem w parku 
       śpiewają słowiki  
       i żaby w zielonej Utracie.  
       Słuchał kiedyś mały Szopen 
       tej  muzyki, 
       zbierał  nuty. 
       Teraz nut tych słuchacie. 
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        Płyną z  fortepianu  
       jakby znajome głosy.  
       Czy to wiatr na klawiszach swawoli? 
       Wszystkie nuty – jak krople rosy, 
       Krople rosy z Żelazowej Woli. 
 

Narrator: 

        Mój tata, Mikołaj Chopin, był z pochodzenia Francuzem, a mama, Justyna, z domu 

Krzyżanowska, była Polką. 

        Gdy miałem kilka miesięcy, rodzina moja przeprowadziła się do Warszawy. Zamieszkaliśmy w 

Pałacu Saskim, gdzie mieściło się Liceum Warszawskie, w którym mój tata zaczął pracę nauczyciela 

języka francuskiego. 

 

Recytacja 3:    Tłem dla recytacji będzie Mazurek B-dur op. 7 nr 1 

        - Hop, hop! Frycek, gdzie jesteś? 
        Ludka cię woła. 
        Już prawie cały ogród  
        obiegła dookoła. 
 
        - Hop, hop! Zlituj się, Frycek! 
        Nie baw się w kotka i myszkę, 
        bo kot się zmęczy szukaniem  
        i będzie miał zadyszkę. 
 
        Już dość mam tej zabawy! 
        Odezwij się choć słowem! – 
        Tylko liście szeleszczą                                                                                                                                                                                               

w alejce kasztanowej. 
 
        A może ktoś go widział? 
        Wiewiórka wyszła z dziupli. 
        - Był tu, kasztany zbierał, 
        drobniutki taki, szczupły. 
 
        - I wypchał kasztanami 
        na pewno całą kieszeń? 
        - Może to były nuty, 
        które zgubiła jesień?... 
 
Narrator: 
 
        Ludwika, to moja starsza siostra, która pierwsza pokazała mi klawiaturę fortepianu i zaczęła 

mnie uczyć muzyki. 

        Gdy skończyłem 6 lat moim nauczycielem został Wojciech Żywny pod okiem którego powstał 

mój pierwszy utwór – polonez.   

 

Recytacja 4:    Tłem dla recytacji będzie Polonez A-dur op. 40 nr 1  
       Polonezem wchodzą drzewa w polską jesień, 
       śpiew tej ziemi w swoich liściach każde niesie. 
       Przez ogrody, przez aleje i przez pole 
       idą brzozy, idą klony i topole. 
       A te klony ustroiły się bogato, 
       a te brzozy wplotły w warkocz babie lato. 
       Idą wiązy, idą buki i jesiony 
       szczerym złotem wyzłocone po korony. 
       Koralami zaświeciła jarzębina, 
       Dąb żołędzie do gałęzi poprzypinał. 
       Idą drzewa – słońce w liściach każde niesie. 
       Polonezem wchodzą drzewa w polską jesień.  
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Narrator: 
 
        Mój pierwszy publiczny występ odbył się w Pałacu Radziwiłłowskim na koncercie, z którego 

dochód przeznaczono na pomoc najuboższym. Miałem wtedy 8 lat. 

Recytacja 5:    Tłem dla recytacji będzie Preludium e-moll op. 28 nr 4 

 
               Mama została w domu, 
               Ten kołnierzyk, to od niej. 
               Siostry mówiły : 

- Uważaj, 
Nie poplam go, nie pognieć. 
Chusteczki nie zapomnij 
i weź koniecznie grzebień. 
I nie pij nic zimnego. 
uważaj tam na siebie ! 
Już idź, przysłali konie, 
kareta zajechała, 
jak wrócisz, to nam musisz 
opisać cały pałac... 
    A tutaj – wszystko takie 
jak bajka, albo sen. 
Ktoś głaszcze  mój kołnierzyk : 
- Tres hien, mon petit Chopin !    ( Bardzo dobrze, mój mały Chopinku ! ) 
Dookoła strojne damy, 
świeczniki w złotym ogniu. 
Jak dobrze, że kołnierzyk 
pod płaszczem się nie pogniótł ! 
    Bo damy patrzą na mnie  
I lustra patrzą z ram,  
I wszyscy bija brawo, 
I mówią : - C’est charmant !        ( Jaki wytworny ! ) 
    Jak powiem o tym  mamie, 
to pewnie nie uwierzy – 
najbardziej, to się wszystkim  
podobał mój kołnierzyk... 

 
Narrator: 
 

       W wieku 10 lat wystąpiłem przed włoską śpiewaczką Angelicą Catalani, która zimą 1820 roku 

koncertowała w Warszawie. Pani Catalani podarowała mi wtedy prezent. 

Recytacja 6:    Tłem dla recytacji będzie Walc A-dur op. 34 nr 1 
 
       Za oknami – Warszawa w śniegu, 
         śnieg zasypał wszystkie ulice, 
       już tak późno, a jeszcze z koncertu 
       nie powrócił do domu Frycek. 
 
       Zapraszają go do salonów, 
       mówią o nim, że gra jak Mozart, 
       a on jeszcze za mały na to, 
       by z koncertów wracać po nocach. 
 
       Jedenasta – a jego nie ma. 
       Taki wicher i śnieg się kłębi… 
       Żeby tylko po drodze nie przemarzł, 
       żeby tylko się nie zaziębił! 
 
       Jest,  nareszcie!.. Z karety wyskoczył, 
       już wpadł w bramę, biegnie po schodach. 
       - Zobacz, Mamo, dostałem zegarek! 
       Powiedz prędko, że Ci się podoba! 
 
       Tylko popatrz jaki jest piękny, 
       jaki duży i jaki błyszczący – 
       tak wygląda jak słońce wąsate, 
       bo wskazówki ma całkiem jak wąsy! 
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       Zobacz, zobacz – wąsami rusza! 
       Pokazuje, która godzina. 
       A tam w środku jest dedykacja, 
       że to dla mnie, dla Twego syna. 
 
       On mi dobre godziny przyniesie 
       na dzień dobry i na dobranoc – 
       wszystkie będą dobre, na pewno, 
       zobaczysz, Mamo! 
 
Narrator: 
 
        Wakacje lubiłem spędzać na wsi. Jeździłem do Żelazowej Woli, do Sannik koło Płocka, do 

Poturzyna w Lubelskiem. Dwukrotnie byłem w Szafarni na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie zacząłem 

tworzyć swoje pierwsze mazurki.  

Recytacja 7:    Tłem dla recytacji będzie Mazurek F-dur op. 68 nr 3 

       Babie lato w polu 
       białe nitki przędzie, 
       a ja wcale nie wiem, 
       co z tych nitek będzie.(…) 
       Pójdę siwą dróżką, 
       pójdę siódmą miedzą, 
       co z tych nitek będzie, 
       wróble mi powiedzą. 
       A te wróble mówią, 
       że mazurek będzie: 
       - wiatr te białe nitki 
       do mazurka wprzędzie. 
       Zamieni w basetlę 
       wierzbę rosochatą, 
       strząśnie kroplę deszczu,  
       weźmie babie lato 
       i  na wszystkich strunach 
       mazurka zadudli 
       dla stracha na wróble 
       i dla wszystkich wróbli. 
 
Narrator: 

        Z Szafarni wysyłałem do rodziców listy, które nazwałem „Kurierem Szafarskim”, a 

podpisywałem je Jaśnie Pan Pichon, co z francuskiego znaczy Jaśnie Pan Brzdąc. W listach tych 

opisywałem to co widziałem i w czym uczestniczyłem. 

Uczeń 1: 

       Wczoraj w  noc kot zakradłszy się do garderoby stłukł butelkę z sokiem; lecz jak z jednej strony wart szubienicy, tak z drugiej 

zasługuje na pochwałę, bo sobie najmniejszą wybrał. 

Uczeń 2: 

       Dnia 12 bieżącego miesiąca kura okulawiała, a kaczor w pojedynku z gęsią nogę utracił. Krowa tak gwałtownie zachorowała, że 

aż się w ogrodzie pasie. 

Uczeń 3: 

       Dnia 14 bieżącego miesiąca wypadł wyrok, ażeby pod karą śmierci żadne prosię nie ważyło się wchodzić do ogrodu. 

Narrator: 

       W czasie pobytu w Szafarni zwiedziłem Zamek Krzyżacki w Golubiu- Dobrzyniu, byłem też w 

Toruniu, gdzie bardzo smakowały mi toruńskie pierniki. 

Recytacja 8:    Tłem dla recytacji będzie Mazurek D-dur op. 33 nr 2      

       Jedzie, jedzie kareta, 
       miodem pachnie na milę. 
       - Hej, hej, panie stangrecie, 
       niech pan stanie na chwilę! 
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       - Nie przystanę na chwilę, 
       ani nawet pół chwilki, 
       bo dokoła są lasy, 
       a w tych lasach są wilki. 
 
       A  te wilki łakome  
       mają wilczy apetyt, 
       jak raz kłapną zębami 
       już nie będzie karety… 
 
       - Hej, koniki, koniki 
       do Warszawy się spieszcie, 
       żeby cało dojechać 
       na Krakowskie Przedmieście. 
 
       I nikomu, broń Boże, 
       nic nie mówcie o wilkach, 
       bo się panny przelękną, 
       a najbardziej Emilka! 
 

Narrator: 

       W roku 1826 zapisałem się do Szkoły Głównej Muzyki w Warszawie i zostałem uczniem Józefa 

Elsnera, który uczył mnie kompozycji. Napisałem wtedy dużo utworów na fortepian oraz kilka 

pieśni. 

Pieśń „Życzenie” 

       Śpiew kilku dziewcząt. 

Narrator: 

       W wieku 20 lat wyjechałem z Polski aby uczyć się dalej. Nie wiedziałem wtedy, że do kraju 

więcej nie wrócę. 

Recytacja 9:    Tłem dla recytacji będzie Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 

       To już ostatni wieczór, 
       bo jutro rano odjazd, 
       a tutaj jeszcze w nutach 
       kołacze się melodia. 
  
       Żaby śpiewają w stawie 
       piosenkę na dobranoc – 
       żegnajcie moje kumy, 
       odjeżdżam jutro rano. 
 
       I świerszcz – wędrowny grajek, 
       na pożegnanie przyszedł – 
       dobranoc, muzykancie, 
       czy jeszcze cię usłyszę? 
 
       Księżyc zagląda w okno. 
       za oknem brzoza srebrna – 
       dobranoc, brzozo, i z tobą 
       trzeba mi się pożegnać. 
 
       Już nie martw się tak,  nie płacz, 
       chusteczka leży w trawie – 
       wypadła mi przez okno, 
       więc tobie ją zostawię. 
 
       To już ostatni wieczór, 
       bo odjazd jutro rano – 
       dziękuję za gościnę 
       i jeszcze raz – dobranoc. 
 
       Wy zostaniecie tutaj – 
       a  po mnie co zostanie? 
       Chusteczka, ślad na ścieżce, 
       nuty  na fortepianie… 
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Narrator: 

       Na stałe zamieszkałem w Paryżu, ale myślami i muzyką wciąż powracałem do kraju, w którym 

się urodziłem. Do Polski, do Warszawy, do mazowieckich wierzb. I taka właśnie wierzba pochyla 

się dzisiaj nad moim pomnikiem w Łazienkach. 

 

Recytacja 10:    Tłem dla recytacji będzie Preludium Des-dur op. 28 nr 15 „Deszczowe”     

           Najpierw były plakaty na mieście, 
          sto pięćdziesiąt, a może i dwieście, 
          na plakatach litery metrowe : 
          „Wielki koncert - Preludium Deszczowe”.  
      Ludzie stali, plakaty czytali, 
      nie pytali, gdzie będzie ten koncert, 
      tylko biegli pod pomnik Chopina, 
      do Łazienek, gdzie wierzby płaczące. 
          Pół Warszawy pobiegło do parku, 
          więc ja także ruszyłam tą trasą, 
          a że każdy parasol miał w ręku, 
          więc ja także przy niosłam parasol. 
      Tak się właśnie to wszystko zaczęło- 
      był pan Chopin na swoim cokole, 
      a dokoła tłum ludzi ogromny 
      i wetknięte w ten tłum parasole. 
          Fortepianu właściwie nie było. 
          Jeden pan nawet o to się czepiał, 
          ale dziecko, bo z dzieckiem przyszedł, 
          powiedziało, że widzi fortepian. 

- Widzisz ? 
- Widzę – klawisze grają. 
- Słyszysz ? 
- Słyszę – deszcz w liściach dzwoni. 
Pod wierzbami w Łazienkach Chopin 
krople deszczu kołysze w dłoni. 
Parasole zakryły niebo, 
rozkwitają w jesiennym zmierzchu. 
- Słyszysz ? 
- Słyszę – Preludium Deszczowe. 
- Widzisz ? 
- Widzę - początek deszczu...  

 
Narrator: 

       Co 5 lat przyjeżdżają do Warszawy młodzi pianiści z całego świata, aby wziąć udział w 

Międzynarodowych  Konkursach  Pianistycznych na najlepsze wykonanie moich utworów. Jesienią 

tego roku odbędzie się już XV taki konkurs. 

Recytacja 11:    Tłem dla recytacji będzie III część Koncertu e-moll  

       Wczoraj wieczorem znajomy pilot 

       Zadzwonił do mnie prosto z Okęcia. 

       - Wiesz, co się stało tutaj przed chwilą? 

       - Gdzie? 

                             - Na lotnisku. 

       - Nie mam pojęcia. 

       - No więc posłuchaj, wszedłem na wieżę, 

       patrzę uważnie, wzrok w niebo wlepiam, 

       patrzę i własnym oczom nie wierzę, 

       bo wśród obłoków widzę fortepian. 

       - Co? Co takiego? 

                             - Fortepian widzę. 

       Buja w obłokach, po niebie leci, 

       skrzydła rozwinął i już ląduje, 

       a za nim zaraz drugi i trzeci. 
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       Leci wiadomość przez megafony: 

       - Fortepian z Tokio! Z Moskwy! Z Lizbony! 

       Wylądował fortepian z Hawany, 

       za chwilę wylądują następne fortepiany! 

       Fortepian z Rzymu, z Oslo, z Paryża, 

       Z Nowej Zelandii, z Grecji, ze Stanów – 

       na własnych skrzydłach wszystkie leciały 

       i przyleciało sto fortepianów. 

       Całe lotnisko teraz wygląda 

       jak jedna muzyczna scena. 

       - A gdzie piloci? 

                             - Przy fortepianach 

       i wszyscy grają koncert Chopina! 

 

Piosenka „Nutki smutki Pana Chopina” 

       Śpiew uczniów klas czwartych. 

 

Recytator 12:    Tłem dla recytacji będzie Andante spianato Es-dur op. 22 

       Dobry wieczór, monsieur Chopin. 

       Jak pan tutaj dostał się? 

Narrator: 

       Ja przelotem z gwiazdki tej. 

       Być na ziemi to mi lżej…. 

Recytator 12: 

       Pan odchodzi? Hm. To żal. 

       Matko Boska,  w  taką dal! 

       Rękawiczki. 

Narrator: 

       Merci bien. 

Recytator 12: 

       Bonsoir, monsieur Chopin.          ( Głośniejsze wysłuchanie ww. utworu ) 

 

 

 

 

                                                                                     Maria Głowacka 

                                                                                        nauczyciel muzyki 

                                                                                                             Szkoła Podstawowa w Skępem 

 

 
    Scenariusz „SPOTKANIA Z  FRYDERYKIEM CHOPINEM” opracowałam na podstawie książek Wandy 
Chotomskiej „Tam gdzie był Chopin” i „Muzyka Pana Chopina” oraz wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. 
„Spotkanie z Chopinem”. Wykorzystałam także następujące utwory Fryderyka Chopina: Koncert e-moll cz. III Rondo. 
Vivace, Polonez cis-moll op. 26 nr 1, Mazurek B-dur op. 7 nr 1, Polonez A-dur op. 40 nr 1, Preludium e-moll op. 28 nr 
4, Walc      A-dur op. 34 nr 1, Mazurek F-dur op. 68 nr 3, Mazurek D-dur op. 33 nr 2, Nokturn Es-dur op.9 nr 2, 
Preludium Des-dur op. 28 nr 15 ,,Deszczowe”, pieśń ,,Życzenie”, Andante spianato Es-dur op. 22.   
 
 


