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Eksponat jest zbudowany z różnorodnych walorów kolekcjonerskich wg poniższego planu :
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Wielki Polak Obywatelem Świata
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Eksponat opracowałem na podstawie publikacji
w Internecie, własnej pracy badawczej oraz
następujących wydawnictw :















Exponát je vytvořen z různých sběratelských
předmětů podle níže uvedeného schematu :

Život a dílo
Velký Polák občanem světa
Pamětní a kultovní místa
Výročí
Chopin v názvu

Exponát jsem zpracoval na základě internetových
publikací, vlastní badatelské práce a následujících
vydavatelství :

„Chopin Życie i droga twórcza”, Tadeusz Andrzej Zieliński, Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków, 1993 r.
„Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927 – 1995”, praca zbiorowa, Wydawnictwo
ROMEGA przy współpracy z Towarzystwem im. F. Chopina, 2000 r.
„CHOPIN” – magazyn wydawany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
„Europa Chopina”, Red. prow. Jolanta Sieradzka-Kasprzak, DAUNPOL Sp. z o.o., 2010 r.
„Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe”, Ewa Sławińska-Dahling, Pałac w Sannikach, 2009 r.
„25 lat koncertów Chopinowskich w Sannikach 1981 – 2005”, Barbara Niewiarowska, Warszawa, 2008 r.
„Sanniki i okolice”, Jerzy Szczepański, Warszawa, 1987 r.
„Gmina Brochów”, Michał Jakubowski i Karolina Łabowicz-Dymanus, Urząd Gminy Brochów, 2010 r.
„Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu”, praca zbiorowa, PSM w Opolu, 2007 r.
„Statek ’’Chopin’’ impreza pod pełnymi żaglami Mazury” – Wioska Żeglarska Krzysztof Kosiński Mikołajki
„Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1944 – 1999”, Adam Kielbasa-Schoeni i Stanisław Fołta, 2002 r.
„Katalog polskich znaków pocztowych 2010” Tom I i II, praca zbiorowa, FH-U Andrzej Fischer Bytom
„Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1990” Tom I i IV Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa
„Michel Europa Ost, Europa West, Deutschland, Asien” Schwaneberger Verlag GmbH München

Swoje walory udostępnili :
Svoje celistvosti a sběratelské
předměty zpřístupnili :
Dąbrowska Marzanna z Warszawy
Farbotko Władysław z Łodzi
Fischer Andrzej z Bytomia
Karzełek Emil z Jastrzębia Zdroju
Kielbasa-Schoeni Adam z Birsfelden (Szwajcaria)
\

Král Jiří Jan z Karviny (Czechy)
Malicki Tom z Mississauga (Kanada)
Micza Karol z Pszczyny
Niewczas Piotr ze Szczecina
Porawski Zdzisław z Lubania
Sawicka Edyta z Brochowa
Szałkowscy Janina i Zdzisław z Warszawy
Szczepanek Piotr z Woli k. Pszczyny
Żuraw Jerzy z Otwocka

Pomocy udzielili mi :

Pomoc mi poskytli :

Barabino Barbara – hotel Chopin, Genua (Włochy)
Eggert Michał – Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina, Sulechów
Fołta Stanisław – badacz-publicysta filatelistyczny, Gliwice
Jakucewicz Stefan – ekspert PZF z zakresu polskiej poczty morskiej, Warszawa
Jozajtis Berenika – Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa
Kłoda-Dębska Agnieszka – Dyrektor Biura P.iM.K. Poczty Polskiej, Warszawa
Kosiński Krzysztof – armator i kapitan statku „Chopin”, Mikołajki
Kość Józefa – Kierownik Działu Woj. Szpitala Specj. im. Chopina, Rzeszów
Lasocki Jerzy – Dyrektor Centrum Poczty ORJ Warszawa-Zachód
Metelska Maryla – Wiceprezes WUTW im. Chopina, Warszawa
Mikosza Henryka – Dyrektor Państw. Szkoły Muzycznej im. Chopina, Opole
Mrowiński Andrzej – nauczyciel informatyki w SP 53 im. Chopina, Szczecin
Ondruška Ladislav – filatelista, Praga (Czechy)
Ozimska Małgorzata – Kier. Dz. B.P.R. PP „Porty Lotnicze”, Warszawa
Patrowicz Monika – Dyrektor Pałacu w Sannikach, Sanniki
Pawliszak Roman – filatelista, Ruda Śląska
Rakowska Anna – Z-ca Dyrektora Centrum Poczty ORJ Warszawa-Południe
Tichoniuk Leonid – filatelista, Hajnówka
Waligóra Jerzy – Dyrektor Pryw. Gimn. Akadem. Nr 6 im. Chopina, Kraków
Zieliński Jan, ks. – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej, Brochów
oraz inni pracownicy firm i instytucji. a jiní pracovníci firem a institucí.

Tłumaczenie na język czeski : Zespół Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina
Klub Kolekcjonerów Polskiego Znaczka w Republikach Czeskiej i Słowackiej
Překlad do češtiny : Kolektiv Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná,
Klub Polské známky v České a Slovenské republice.
Opracował :

Emil Karzełek, 2010 r.
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: Zpracoval

ŻYCIE i DZIEŁO

ŽIVOT a DÍLO

Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 22 lutego (według metryk urodzenia i chrztu) lub 1 marca 1810
roku (według oświadczeń samego artysty i jego rodziny) we wsi Żelazowa Wola koło Sochaczewa, na
Mazowszu, w ówczesnym Księstwie Warszawskim.
Fryderyk Franciszek Chopin se narodil 22. února (podle matričního výpisu) nebo 1. března 1810 (podle
sdělení samotného umělce a jeho rodiny) ve vsi Żelazowa Wola u Sochaczewa, v Mazovském
vojvodství, v tehdejším Varšavském knížectví.

Akt urodzenia Fryderyka
Chopina (oznaczony ramką koloru czerwonego)
zapisany na dwóch kolejnych kartach księgi
urodzeń przechowywanej
w archiwum Diecezji
Łowickiej.
Rodný list Fryderyka
Chopina (označený
červeným rámečkem)
zapsán
na dvou
navázujících listech
matriční knihy uchovávané v archivu
Łowické diecéze.
.
.

34. Roku tysiąc osiemsetnego dziesiątego, dnia dwudziestego trzeciego miesiąca kwietnia, o godzinie trzeciej po południu. Przed nami,
proboszczem brochowskim sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w
departamencie warszawskim, stawili się Mikołaj Chopyn, ojciec, lat mający czterdzieści, w wsi Żelazowej Woli zamieszkały, i okazał nam
dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu dwudziestego drugiego miesiąca lutego o godzinie szóstej wieczorem roku
bieżącego, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat dwadzieścia osiem, jego małżonki, i że życzeniem
jego jest nadać mu dwa imiona, Fryderyk Franciszek. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia, w przytomności
Józefa Wyrzykowskiego, ekonoma liczącego lat trzydzieści óśm, tudzież Fryderyka Geszta, który rok czterdziesty skończył, obydwóch w wsi
Żelazowej Woli zamieszkałych. Ojciec i obadwa świadkowie po przeczytaniu niniejszego aktu urodzenia stawającym wyznali, iż pisać
umieją. My akt niniejszy podpisaliśmy. Ksiądz Jan Duchnowski, proboszcz brochowski sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego;
Mikołaj Chopin, ojciec.
34. V roce tisíc osmset desátém, dne dvacátého třetího měsíce dubna, ve tři hodiny odpoledne. Před námi, brochovským farářem, který plní
povinnosti oddávajícího brochovské fary, sochaczewského okresu, varńavského departamentu se dostavili Mikuláń Chopyn, otec, stáří
čtyřiceti let, bydlící ve vsi Żelazowa Wola, který přinesl dítě muņského pohlaví, jeņ se narodilo v jeho domě dne dvaadvacatého měsíce
února v ńest hodin večer tohoto roku, přisvědčil, ņe bylo zplozeno jim a Justynou, rozenou Krzyżanowskou, stáří dvaceti osmi let a jeho
přáním je dáti mu dvě jména Fryderyk Franciszek. Po splnění tohoto osvědčení a představení nám dítěte za přítomnosti Józefa
Wyrzykowského, ekonoma, stáří třiceti osmi let, taktéņ Fryderyka Geszta, stáří čtyřiceti let, obou s místem bydlińtě Żelazowa Wola. Otec,
jakoņto i oba svědci po přečtení tohoto rodného listu potvrdili, ņe umějí psát. Podepsali jsme tento list. Kněz Jan Duchnowský, brochovský
farář plnící povinnosti oddávajícího, Mikuláń Chopin, otec.
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Fryderyk Chopin przyszedł na świat w lewej
oficynie dworu będącego
własnością
hrabiostwa
Skarbków.

Fryderyk Chopin se
narodil v levé části
šlechtického sídla, majetku hrabat Skarbků.

Wyd.: Biuro Wydawnicze RUCH,
nakład 20.000 egzemplarzy.
Vyd.: Biuro Wydawnicze RUCH,
náklad 20.000 ks.

.
.

Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849
1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.

Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849
1949” v Národním muzeu ve Varńavě v roce 1949.
Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.
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Ojcem Fryderyka jest Mikołaj (Nicolas)
Chopin, spolonizowany Francuz, zatrudniony przez Skarbków jako nauczyciel
i wychowawca dzieci.

Otcem Fryderyka je Mikuláš (Nikolas)
Chopin, popolštěný Francouz, zaměstnán
u Skarbků jako učitel a vychovatel dětí.
Matka, Tekla Justyna z Krzyżanowských,
byla správcovou hospodářství Skarbků v
Żelazowé Woli. V roce 1806 se provdala
za Mikuláše Chopina.

Matką jest Tekla Justyna z Krzyżanowskich, zarządzająca gospodarstwem
Skarbków w Żelazowej Woli, którą
w 1806 roku poślubił Mikołaj Chopin.

Známka Ajmanu z roku 1972.

Znaczek Ajmanu z 1972 r.

.
.

Portret Mikołaja Chopina
(1771-1844), ojca Fryderyka. Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu olejnego
Ambrożego Mieroszewskiego
z 1829, olej, 1969; - zbiory
Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie

Portrét
Mikuláńe Chopina
(1771-1844), Fryderykova otce.
Jan Zamoyski, rekonstrukce olejomalby portrétu od Ambrożyho
Mieroszewského z roku 1829,
olej, 1969; - sbírka Muzea Fryderyka Chopina ve Varńavě,
inv. č. M/1179

Mikołaja Chopina (1771-

Ceremonia chrztu Fryderyka
1844), ojca Fryderyka
.
odbyła się w Wielkanocny
Jan Zamoyski,
Poniedziałek, 23. kwietnia
rekonstrukcja portretu
1810 roku, w oddalonym o
olejnego Ambrożego
11
km od ich domu Kościele
Mieroszewskiego z 1829,
Parafialnym pw. Św. Rocha
olej, 1969 Św. Jana Chrzciciela
(obecnie
zbioryRocha)
MuzeumwFryderyka
i- Św.
Brochowie.

Chopina w Warszawie, nr
inw. M/1179rtret Mikołaja
Datownik okolicznościowy ze zmienną
Chopina (1771-1844),
ojca w Urzędzie
datą, stosowany
Pocztowym
Brochów
od 2003 roku
Fryderyka
do chwili obecnej.
Jan Zamoyski,
rekonstrukcja portretu
olejnego Ambrożego

Portrét Justyny Chopinové
(1782-1861), Fryderykovy matky. Jan Zamoyski, rekonstrukce
olejomalby portrétu Ambrożyho
Mieroszewského z roku 1829,
olej, 1969 - sbírka Muzea Fryderyka Chopina ve Varńavě,
inv. č. M/1180

.

Portret
Justyny
Chopin
(1782-1861), matki Fryderyka. Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu olejnego
Ambrożego Mieroszewskiego
z 1829, olej, 1969; - zbiory
Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie

.
.

Obřad Fryderykova křtu se
konal na Velikonoční pondělí
23. dubna 1810 ve farním
kostele sv. Rocha (nyní Sv.
Jana Křtitele a Sv. Rocha)
v Brochově.
Příleņitostné razítko s nastavitelným
datem, pouņívané pońtou Brochov
v období od roku 2003 do dneńního
dne.
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W księdze chrztów wikary Józef Morawski wpisał :

Do knihy pokřtěných vikář Józef Morawski zapsal :
Annus 1810, Nro 2, Aprili 23,
Ego qui supra suplevi caeremonias super infantem baptisatum ex aqua
bini nominis Fridericum Franciscum natum die 22 Februarii
Magnificorum Nicolai Choppen Gali et Justinae de Krzyżanowska
Legitimorum Coniugum; Patrini Magnificus Franciscus Grembecki de
Villa Ciepliny cum Magnifica Domina Anna Skarbkówna Comtessa de
Żelazowa Wola.
Rok 1810, Nr 2, 23 kwietnia
Ja, jak wyżej dopełniłem obrzędów nad niemowlęciem ochrzczonym
z wody, dwojga imion Fryderykiem Franciszkiem, urodzonym dnia
22 lutego z Wielmożnych Mikołaja Choppen, Francuza, i Justyny
z Krzyżanowskich, ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni –
Wielmożny Franciszek Grembecki ze wsi Ciepliny z Wielmożną
panią Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli.
1810, Č. 2, 23. dubna.
Vykonal jsem obřad s nemluvnětem pokřtěném vodou, dvojího jména
Fryderyk Frantińek, narozeném dne 22. února rodičům Mikuláńi
Choppenovi, Francouzovi a Justyně rozené Krzyņanowské, manņelům. Kmotři pán Frantińek Grembecký z Cipliny a slečna Anna
Skarbková, hraběnka ze Ņelazové Woli.
Akt chrztu Fryderyka Chopina (oznaczony ramką koloru
czerwonego) zapisany w księdze chrztów parafii brochowskiej,
przechowywanej w archiwum Diecezji Łowickiej.
Křestní list Fryderyka Chopina (označený červeným
rámečkem) zapsán do knihy pokřtěných na brochovské faře,
která je uchovávána v archivu Łowické diecéze
.

.

Żelazowa Wola należała
do parafii brochowskiej
z renesansową bazyliką
obronną zbudowaną w
latach 1551 - 61, a przebudowaną w 1665 roku.
Żelazowa Wola patří k
brochovské faře s renesanční opevněnou bazilikou postavenou v letech
1551 - 61, přestavěnou
v roce 1665.
Dopisnice vydaná
Polskou pońtou v roce 1971
podle návrhu A. Balceřaka
v nákladu 100.300 kusů.
Ofset, PTCP Varńava
.
.
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Kartka pocztowa wydana przez Pocztę Polską 30. kwietnia
1971 roku wg projektu A. Balcerzaka.
Offset, PWPW Warszawa, nakład 100.300 sztuk.
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Z czwórki dzieci Fryderyk był drugi z kolei,
oprócz najstarszej Ludwiki miał jeszcze dwie
młodsze siostry - Izabelę i Emilię.
Fryderyk byl ze čtyř sourozenců druhý nejstarší, kromě starší Ludwiky měl ještě dvě
mladší sestry - Izabelu a Emilii.

Muzyczny talent Fryderyka
objawił się niezwykle wcześnie.
Fryderykův hudební talent
se projevil neobyčejně brzy.

Muzyczny talent Fryderyka objawił się niezwykle wcześnie.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca: „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 r.
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva,1980,
Náklad : 80.000 kusů
.
.

O cudownym dziecku pisały warszawskie
gazety, "mały Chopinek" był ozdobą i atrakcją
przyjęć w arystokratycznych salonach stolicy.
Wcześnie też zaczął występować publicznie na
koncertach dobroczynnych.
O zázračném dítěti psaly varšavské noviny,
„malý Chopinek” był ozdobou a atrakcí na
společenských večírcích v aristokratických
salónech hlavního města. Brzy vystupoval na
veřejných benefičních koncertech.
- I / 5 -
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Z okazji i na pamiątkę jednego z koncertów w Warszawie, włoska śpiewaczka Angelika Catalani
w dniu 3. stycznia 1820
roku wręczyła Fryderykowi złoty zegarek
kieszonkowy z wygrawerowaną dedykacją.
U příležitosti a na památku jednoho z takových
koncertů
ve
Varšavě, předala italská
pěvkyně Angelika Catalani 3. ledna 1820
Fryderykovi zlaté kapesní hodinky s vyrytým věnováním.

Wydawca : Instytut Fryderyka Chopina, foto : Dorys, druk : RSW „Prasa” Warszawa, 1949 rok

Vydavatel : Institut Fryderyka
Chopina, foto : Dorys, tisk :
RSW „Prasa” Varńava r. 1949.
.
.

Pierwszych profesjonalnych lekcji gry
na fortepianie Fryderykowi udzielał
Wojciech Żywny, urodzony w Czechach. Lekcje te trwały od 1816 do
1822 roku, do momentu, w którym
Żywny uznał, że nie jest już w stanie
niczego więcej nauczyć bieglejszego
od siebie ucznia.
Prvním profesionálním učitelem hry na
klavír byl pro Fryderyka Čech Vojtěch
Živný. Tato výuka probíhala v letech
1816 až 1822, do chvíle, kdy Živný
zjistil, že žáka zkušenějšího než on
sám, více nenaučí.

Wojciech Żywny (1756 - 1842).
Portret Ambrożego Mieroszewskiego, olej na
płótnie, 1829 rok .
Vojtěch Ņivný (1756 - 1842).
Portrét Ambroņyho Mieroszewského, olej na plátně,
rok 1829.
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Fryderyk, podczas nauki w Liceum Warszawskim (1823 - 1826), letnie wakacje spędzał w
wiejskich majątkach kolegów szkolnych w
różnych rejonach kraju, między innymi dwukrotnie w Szafarni na Kujawach, gdzie zdradził
szczególne zainteresowanie folklorem.
Po dobu studia na Varšavském gymnáziu
(1823-1826) prožíval Fryderyk letní prázdniny
ve vesnických sídlech rodičů svých spolužáků
v různých regionech Polska, např. dvakrát
v Szafarni na Kujavsku, kde se obzvlášť
projevil jeho zájem o folklór.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 r.,
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980,
Náklad : 80.000 kusů

.
.

Polski (nizinny) folklor muzyczny Fryderyk poznał doskonale i czerpał z niego
komponując w 1825 roku
swoje pierwsze mazurki (Bdur i G-dur), a później następne (w sumie 53).
S
polským
hudebním
folklórem se dokonale
seznámil a inspiroval se
jim
při
komponování
prvních mazurek (B-Dur
a G-Dur) v roce 1825 a
později dalších (celkem
53).

Pocztówka wydana na przełomie XIX i XX w.,
wysłana 18 (31). 12. 1903 r. z Warszawy
do Noworadomska.
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Pohlednice vydána na přelomu 19. a 20. stol.,
poslána dne 18. (31). 12. 1903 z Varńavy
do Noworadomska.
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W okresie od 2. sierpnia
do 11. września 1826 roku
Fryderyk wraz z matką i
dwoma siostrami przebywał
na kuracji w Bad Reinerz
(obecnie Duszniki Zdrój).
V době od 2. srpna do 11.
září 1826 pobýval Fryderyk
s matkou a dvěma sestrami
na léčebném pobytu v Bad
Reinerz (nyní Duszniki
Zdrój).

Pocztówka (tzw. „długi
adres”) wydana w XIX w.
Pohlednice (tzv. „dlouhá
adresa“) vydána v 19. stol.
PRÓBA całostki wydanej przez
Pocztę Niemiec w 1941. roku
.
VZOREK celiny vydané
Německou pońtou v roce 1941

Wydawca : PTTK ZW
Foto i Pam Wrocław

.
.

Vydavatel : PTTK ZW
Foto i Pam Wroclaw

.
.

Dwukrotnie - 11 (?) i 16.
sierpnia - Fryderyk koncertował w tym budynku na cel dobroczynny
(dla osieroconych dzieci).

V této budově Fryderyk
dával dvakrát – 11. (?) a
16. Srpna – charitativní
koncert (pro pozůstalé
sírotky)
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Jesienią 1826 roku Fryderyk został studentem wydziału "teorii muzyki, jenerałbasu i kompozycji" warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki, kierowanej
przez Józefa Elsnera, urodzonego w 1769 roku na
Śląsku.
Na podzim roku 1826 se
Fryderyk stal studentem
fakulty „teorie hudby,
generálbasu a kompozice“ na varšavské Hudební univerzitě, vedené
Józefem Elsnerem, který
se v roce 1769 narodil na
Slezsku.
Całostka wydana przez Pocztę Polską
15.10.1974 r. Offset, PWPW Warszawa.
Proj. S. Małecki. Nakład 97.500 szt.
Celina vydána Polskou pońtou 15. 10.
Mikołaja
Chopina
(1771-1844),
ojca
1974. Offsetový
tisk,
PWPW Varńava.
Návrh
S.
Małecki.
Náklad
97.500
ks.
Fryderyka

Miejscem urodzenia Józefa Elsnera jest Grodków – woj. Opolskie
Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu
Místem narození Józefa Elsnera jeolejnego
Grodków
– Opolské vojvodství
.
Ambrożego
Kartka korespondencyjna
wydana przez Rejonowy Urząd
Poczty w Opolu w sierpniu 1998
roku, w nakładzie 10 000 sztuk.

Mikołaja
Chopina (1771Korespondenční lístek vydán
1844),Oblastním
ojca Fryderyka
pońtovním
úřadem
v
Opoli
v srpnu
Jan Zamoyski, rekonstrukcja
1998, náklad 10 000 ks.
portretu olejnego
Ambrożego
Mieroszewskiego
z 1829,
.
olej, 1969
- zbiory Muzeum Fryderyka
Chopina w Warszawie, nr
inw. M/1179rtret Mikołaja
Chopina (1771-1844), ojca
Fryderyka
Jan Zamoyski, rekonstrukcja
portretu olejnego
Ambrożego
Mieroszewskiego z 1829,
olej, 1969
- zbiory Muzeum Fryderyka
Chopina w Warszawie, nr
inw. M/1179orPortret
Mikołaja Chopina (17711844), ojca Fryderyka
Jan Zamoyski, rekonstrukcja
portretu olejnego
Ambrożego

.Mieroszewskiego z 1829, olej, 1969

- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie, nr inw. M/1179rtret
Mikołaja Chopina (1771-1844), ojca
Fryderyka
Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu
olejnego Ambrożego
Mieroszewskiego z 1829, olej, 1969
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie, nr inw.
M/1179orPortret Mikołaja Chopina
(1771-1844), ojca Fryderyka
Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu
olejnego Ambrożego
Mieroszewskiego z 1829, olej, 1969
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie, nr inw. M/1179tret
Mikołaja Chopina (1771-1844), ojca
Fryderyka
Jan Zamoyski, rekonstrukcja portretu
olejnego
Ambrożego
Istnieją
egzemplarze z drukiem
w kolorze czerwonym
na stronie
Mieroszewskiego
z 1829, olej,
1969
korespondencyjnej
(makulatura).
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie,
nr inw.
M/1179
Existují
exempláře
tińtěné na
korespondenční straně červenou barvou (makulatura).
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W 1827 roku Chopin zamieszkał przy Krakowskim Przedmieściu, w oficynie pałacu Krasińskich,
naprzeciw bramy Uniwersytetu. Było to ostatnie warszawskie mieszkanie Fryderyka.
V roce 1827 Chopin pobýval u Krakowského Předměstí, v křídle paláce Krasińských, naproti umiverzitní
brány. Byl to poslední varšavský pobyt Fryderyka.

Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849 Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849 1949” v Národním mu1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku. zeu ve Varńavě v roce 1949. Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.
.
.

Na drugim piętrze lewej
oficyny mieścił się Salonik
Chopinów, uwieczniony dla
potomnych przez Antoniego
Kolberga.
Ve druhém patře levého křídla
byl umístěn přijímací pokoj
rodiny Chopinovy, zvěčněn
Antonim Kolbergem.
Ilustracja z magazynu „CHOPIN”
nr 2 / 2010 str. 13.
Reprodukce ilustrace z magazínu
„Chopin“ č. 2/2010, s.13.
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Wakacje po drugim roku studiów Fryderyk spędził u szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka w Sannikach.
Prázdniny po druhém
ročníku studií prožil
Fryderyk u spolužáka
Konstantina Pruszaka
v Sannikách.

Przypuszczalny, pierwotny
kształt pałacu w Sannikach –
z publikacji „Chopin
w Sannikach” autorstwa Ewy
Sławińskiej - Dahling, 2009 r.
Pravděpodobný, původní tvar
paláce v Sannikách –
z publikace „Chopin
v Sannikách“ Evy SławińskéDahling, 2009.

.

Podczas pobytu zajmował się
również komponowaniem, m.in.
przerobił Rondo C-dur op. 73 na
dwa fortepiany.

.

Po dobu pobytu také komponoval. Přepracoval Rondo CDur op. 73 na dva klavíry.

Pracował też nad Triem g-moll
op. 8 na fortepian, skrzypce i
wiolonczelę.
Taktéž se zabýval Triem g-moll
op. 8 na klavír, housle a violu.

Reprodukcje z publikacji
„Chopin w Sannikach”
autorstwa Ewy
Sławińskiej - Dahling,
2009 r.
Reprodukce z publikace
„Chopin w Sannikach“,
autorství Ewy
Sławińské-Dahling,
2009
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W czasie studiów powstały pierwsze szeroko
rozbudowane dzieła, m.in. Rondo à la Krakowiak, o czym Fryderyk poinformował Tytusa
Woyciechowskiego 27. grudnia 1828 roku.
V době studií vznikla první šíroce pojatá díla,
mj. Rondo a la krakowiak. Fryderyk o této
skutečnosti informuje Tytuse Woyciechowského
v dopise z 27. prosince 1828.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 r.,
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980
Náklad : 80.000 kusů

Naukę w Szkole Głównej Muzyki Chopin .
ukończył w 1829 roku, a Elsner w raporcie po .
trzecim roku nauki zapisał: "Trzecioletni Szopen Friderik - szczegulna zdatność geniusz muzyczny - itd".
Studium na Hudební univerzitě Chopin ukončil v roce 1829. Elsner v raportu po třetím ročníku
poznamenal: „Szopen Friderik – zvláštní nadání, hudební génius“

Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849
1949” v Národním muzeu ve Varńavě v roce 1949.
Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.

Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849
1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.
- I / 12 -
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Natychmiast po ukończeniu studiów, w lipcu 1829 roku, 19-letni Fryderyk udał się w towarzystwie
znajomych na krótką wycieczkę do Wiednia.
Chopin wystąpił dwukrotnie w Kärtnerthortheater
odnosząc fenomenalny sukces u publiczności. Spacerując ulicami miasta szczególnie zainteresował
się Kolumną Morową wzniesioną na Placu Graben,
dopytując wiedeńczyków o jej historię.
Okamžitě po skončení studia v červenci 1829, se
devatenáctiletý Fryderyk vydal ve společnosti známých na krátkou cestu do Vídně. Chopin vystoupil
dvakrát v Kärtnerthortheater a zaznamenal u publika fenomenální úspěch. Při svých procházkách
ulicemi města projevil zvláštní zájem o dějiny
Morového sloupu na Náměstí Graben.

Fryderyk Chopin portret olejny Ambrożego Mieroszewskiego,
wrzesień 1829.
Wyd.: PTTK Zakład
Wytwórczy „Foto-Pam”
Wrocław, 1965 rok.
Nakład 5.100 sztuk
Fryderyk Chopin –
portrét olejomalba
Ambroży Mieroszewski,
září 1829. Vyd. PTTK
Výrobní závod „FotoPam“ Vratislav, 1965.
Náklad 5.100 ks.

.

Kolumna Morowa –
barokowy Pomnik Trójcy
Świętej, zbudowany z polecenia
Leopolda I na pamiątkę ocalenia miasta w czasie epidemii
dżumy w 1679 roku.
Morový sloup –
barokní pomník Svaté trojice
postaven na příkaz Leopolda I.
na památku zachránění města
v době epidemie moru v roce
1679.

Wiedeń - Plac Graben
z Kolumną Morową.
Foto Emil Karzełek
- I / 13 -
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Vádeň – Náměstí Graben
s Morovým sloupem.
Foto Emil Karzełek
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Po powrocie do Warszawy Fryderyk zajął się
komponowaniem. W inspiracji Koncertu f-moll
niemałą rolę odegrało uczucie kompozytora do
Konstancji Gładkowskiej - studentki Konserwatorium w klasie śpiewu.
Po návratu do Varšavy se Fryderyk vrátil ke
komponování. Inspirací pro Koncert f-moll byly
jeho city ke Konstancji Gładkowské – studentce
konzervatoře ve třídě zpěvu.
Artysta : Ł. Niepomniaszczij. Wydawca : „Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskwa, 1980 r., nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij. Vydavatel : Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskva, 1980. Náklad : 80.000 kusů

Jesienią 1829 roku Chopin przebywał tydzień .
w Antoninie, gdzie zaprosił go książę Antoni .
Radziwiłł, namiestnik króla pruskiego,
zarządzający Wielkim Księstwem Poznańskim.
Na podzim roku 1829 pobýval Chopin na
pozvání knížete Antoniho Radziwiłła, místodržícího pruského krále, jež spravoval Velké
poznańské knížectví, týden v Antoninu.
Dwie kartki pocztowe z ilustracją „Chopin u Radziwiłła”
(obraz olejny Henryka Siemiradzkiego),
wprowadzone do obiegu z dniem 11.11.1938 r. w nakładach :
- nominał 15 gr (do korespondencji krajowej) : 6.400.000 szt
- nominał 30 gr (do korespondencji zagranicznej) : 200.000 szt

Dvě pohlednice s ilustrací „Chopin u Radziwiłła“ (olej Henryka
Siemiradzkiego), uvedeny do oběhu dne 11.11.1938 v nákladech:
- nominální hodnota 15 gr (pro vnitrostátní korespondenci): 6.400.000 ks
- nominální hodnota 30 gr (pro zahraniční korespondenci): 200.000 ks
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Podczas pobytu w Antoninie Fryderyk grywał Elizie Radziwiłłównie codziennie po parę razy swego
najnowszego, skomponowanego w tymże roku, Poloneza f-moll op. 71 nr 3 oraz pozował jej do portretów.
Po dobu pobytu v Antoninu
Fryderyk hrával pro slečnu
Elizu Radziwiłłovou několikrát denně svou nejnovější,
v tomtéž roce složenou,
Polonézu f-moll op. 71 č. 3
a stál jí modelem při portrétování.
Banknot Narodowego Banku Polskiego o nom. 5.000 zł, z fragmentem nut
Poloneza f-moll op. 71 z 1829 roku.
Bankovka Polské
národní banky se
zlomkem notového
záznamu Polonézy
f-moll op. 71
z roku 1829
.
.

Kilkanaście
początkowych taktów
Poloneza
f-moll
op. 71 na kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty, wprowadzonej
przez Pocztę Polską do obiegu w
dniu 15. 04. 1981
roku.
Dwa nakłady :
I - „Cena 3 zł”
3.020.300 sztuk
II - „Cena 2,90 zł”
12.140.858 sztuk

Několik počátečních taktů Polonézy f-moll op. 71
na obálce s natińtěnou známkou, uvedené do oběhu
Polskou pońtou dne 15.4.1981.
Dva náklady :
I : „Cena 3 zł” - 3.020.300 kusů;
II : „Cena 2,90 zł” - 12.140.858 kusů
Rysunek E. Radziwiłłówny - Kalendarzyk szkolny na 1970 r. –
str. 8 - Wydawca : PWHDA Warszawa, 1969 rok, nakł. 600.000
Kresba E. Radziwiłłówny - Ńkolní deníček z roku 1970, str.8Vydavatel : PWHDA Varńava 1969, náklad 600.000
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Fryderyk Chopin był artystą wszechstronnym : kompozytorem, pianistą, organistą, aktorem a nawet
rysownikiem – przed 1830 rokiem wykonał kredką na papierze rysunek „Pejzaż z wiatrakiem”.
Fryderyk Chopin byl všestranný umělec: skladatel, klavírista, varhaník, herec a dokonce kreslíř – před
rokem 1830 nakreslil pastelkou na papíře kresbu „Krajina s větrným mlýnem“.

Wydawnictwo
krea, 2010 rok
Vydavatelství
krea, rok 2010

.

2 listopada 1830 roku Fryderyk opuścił
Warszawę, udając się przez Kalisz do
Wiednia, gdzie pozostał do 20. lipca 1831
roku.
2. listopadu 1830 odjel Fryderyk z Varšavy
přes Kalisz do Vídně, kde zůstal do 20.
července 1831.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 rok,
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980
Náklad : 80.000 kusů
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W lipcu 1831 roku Chopin opuścił Wiedeń udając się przez Linz, Salzburg, Monachium i Stuttgart do
Paryża. W Stuttgarcie powstał pomysł ostatniej z cyklu etiud op. 10 - nr 12 c-moll - zwanej rewolucyjną.
V červenci 1831 Chopin odjel z Vídně a přes Linec, Salzburg, Mnichov a Stuttgart se vydal do Paříže.
Ve Stuttgartu vznikl nápad na poslední z cyklu etud, c-moll op. 10 č. 12 – nazývanou revoluční.

Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849
1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.

Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849
1949” v Národním muzeu ve Varńavě v roce 1949.
Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.

.

Paryża.

We wrześniu 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do
i świadomie wybrał status emigranta, co
skutkowało zaliczeniem go w poczet politycznych uchodźców bez możliwości legalnego przyjazdu do
kraju.
V září 1831 Fryderyk Chopin přijel do Paříže a vědomě si vybral statut emigranta, čímž se stal členem
skupiny politických azylantů bez možnosti legálního návratu do vlasti.
- I / 17 -
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Fryderyk zamieszkał w kamienicy przy Boulevard Poissonniére 27. Z okna swojego pokoiku oglądał
o zmierzchu zachwycającą panoramę miasta,
podziwiając niezwykłe
rysy Katedry Notre
Dame.
Fryderyk našel byt
v domě u Boulevard
Poissonniére č. 27. Měl
úchvatný výhled z okna
na panorama města,
mohl obdivovat neobvyklé obrysy Katedrály
Notre - Dame de Paris.
Katedra Notre Dame
Wyd. : Ovet Souvenir Paris
Katedrála Notre Dame
Vydání : Ovet Souvenir Paris

Tutaj Fryderyk zawarł liczne przyjaźnie z młodymi muzykami, m.in. z Ferencem Lisztem
(w 1831 r.) i Hectorem Berliozem (w 1832 r.).

.
.

Zde Fryderyk navázal přátelství s mladými
hudebníky, mj. s Ferencem Lisztem (1831) a
Hectorem Berliozem (1832).
Znaczek wprowadzony do obiegu
przez Pocztę NRD w dniu 23. 11. 1962 r.
wg projektu F. Deutschendorfa
Známka zavedená do oběhu
pońtou NDR dne 23. 11. 1962
podle návrhu F. Deutschendorfa
.
W stolicy Francji, najbardziej przyjaznego
pol.
skim emigrantom kraju, schronili się również
poeci, a wśród nich Adam Mickiewicz.

V hlavním městě Francie, státě, který byl nejvíc
nakloněn polským emigrantům, našli své
útočiště také básníci, mezi nimi Adam
Mickiewicz.
Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 r.,
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980
Náklad : 80.000 kusů
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Najważniejszym źródłem dochodów Chopina w Paryżu były lekcje. Stał się wziętym nauczycielem fortepianu wśród polskiej i francuskiej arystokracji.
Paryskie salony były też ulubionym miejscem
jego występów.
Nejdůležitějším zdrojem příjmů v Paříži byly
pro Chopina hodiny klavíru. Stal se velmi
vyhledávaným učitelem hry na klavír, a to jak
mezi polskou, tak i francouzskou emigrací.
Pařížské salóny byly také oblíbeným místem
jeho vystoupení.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca: „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 r.
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva,1980,
Náklad : 80.000 kusů
.
.

Fryderyk nie lubił grać na publicznych
estradach - występował rzadko i niechętnie.
Pierwszy jego koncert w Paryżu odbył się 26.
lutego 1832 roku w Sali Pleyela z udziałem 13
artystów, a 20. maja tegoż roku w wielkim
koncercie dobroczynnym Fryderyk Chopin
zagrał z orkiestrą I część Koncertu f-moll.

Fryderyk nerad hrával na veřejných
vystoupeních – vystupoval zřídka a neochotně.
Jeho první veřejný koncert v Paříži se konal
26. února 1832 v Pleyelově sálu za účasti
13 umělců a 20. května téhož roku zahrál
Fryderyk Chopin na velkém charitativním
koncertu 1. část Koncertu f-moll s orchestrem.
- I / 19 -
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Chopin ciągle tworzył – w
latach 1831-32 powstały 3
nokturny op. 15, w tym
nr 2 Fis-dur,
Chopin stále tvořil - v letech
1831-32 vznikla 3 nokturna
op.15, v tom č. 2 Fis-dur,

Litografia z przełomu wieków XIX
i XX. Wydawca : Lith-Arnst. Anstasl
Műnchen, Niemcy
Litografie z přelomu XIX a XX
století. Vydavatel: Lith-Arnst. Anstasl
Műnchen, Německo
.
.

zaś w 1833 roku skomponował Grande Valse Brillante
(Walc Es-dur op. 18), pierwszy walc o jędrnym
tanecznym pulsie i prostej fakturze, co stwarza wizję
wielkiego balu i wirujących par.
v roce 1833 složil Grande Valse Brillante (Walčík
Es-dur, op. 18), první walčík se svěžím tanečním rytmem
a s jednoduchou fakturou, která tvoří iluzi velkého plesu
a rotujících párů.

Wyd. ROTARY PHOTO E.C. Anglia, 1908 rok
Vyd. ROTARY PHOTO E.C. Anglie, 1908.
.
.

W roku 1835 w Lipsku Chopin poznał również Schumanna.
V roce 1835, se v Lipsku seznámil také se Schumannem.
Znaczek wydany w 1985 roku przez Pocztę Republiki Guiane Bissau w ramach emisji Wielcy kompozytorzy.
Známka vydaná v r. 1985 pońtou republiky Guiane Bissau v rámci emise Velcí skladatelé.
- I / 20 .
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Podczas pobytu w Dreźnie w 1835 roku odnowił znajomość z rodziną Wodzińskich, zakochał się w Marii
i postanowił ją poślubić. Oświadczył się o jej
rękę 9. września 1836 r. Z tego roku pochodzi
portret Chopina (akwarela) wykonany przez
Marię Wodzińską.
V době pobytu v Dražďanech v roce 1835
obnovil známost s Wodzińskými, zamiloval
se do Marie a chtěl se s ní oženit. Dne 9. září
1836 požádal o její ruku. V tomto roce je
datován Chopinův portrét (akvarel) namalovaný Marií Wodzińskou.

Wydawca : Biuro Wydawnicze „RUCH”, druk : Z. G. Ruch,
1969 rok, nakład 20.000 egz.
Vyd.: Biuro Wydawnicze RUCH, 1969, náklad 20.000 ks
.
.

Nieoficjalne („na próbę”) narzeczeństwo
Fryderyka i Marii trwało niespełna rok i
zakończyło się zerwaniem w lipcu 1837 roku.
Neoficiální zasnoubení („na zkoušku“)
Fryderyka s Marií trvalo necelý rok a bylo
ukončeno v červenci roku 1837.

Artysta : Ł. Niepomniaszczij.
Wydawca : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 rok,
nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980
Náklad : 80.000 kusů
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Portret Fryderyka Chopina, wykonany w 1836 roku przez Marię Wodzińską, jest ilustracją (nr 29) na
dwóch kartkach pocztowych wydanych przez P.P.T.T. (Polska Poczta Telegraf Telefon) w 1938 roku wg
projektu E. Manteuffela.
Portrét Fryderyka Chopina, zhotovený r. 1836 Marií Wodzińską, je ilustrací (č. 29) na dvou dopisnicích
vydaných P.P.T.T. (Polská pošta, telegraf, telefon) v r. 1938 podle návrhu E. Manteuffela.
Kartkę o nominale 15 gr (do korespondencji krajowej) wprowadzono do obiegu z dniem 11. 11. 1938 r. w nakładzie 6.400.000 sztuk
(łącznie dla 64 ilustracji). Druk w PWPW na kartonie kremowym.
Dopisnice
s
natińtěnou
známkou
15
gr
(pro
vnitrostátní korespondenci)
byla zavedena do oběhu dne
11. 11. 1938 v nákladu
6,400.000 kusů (společně
pro 64 ilustrací) .
Tisk PWPW na krémovém
kartónu.

Kartkę o nominale 30 gr (do korespondencji zagranicznej) wprowadzono do obiegu z dniem 11. 11. 1938 r. w nakładzie 200.000 sztuk
(łącznie dla 64 ilustracji). Druk w PWPW na kartonie białym.

Dopisnice
s
natińtěnou
známkou
30
gr
(pro
korespondenci do zhraničí)
byla zavedena do oběhu
11. 11. 1938 v nákladu
200.000 kusů (společně pro
64 ilustrací).
Tisk v PWPW na bílém
kartónu.
- I / 22 -

ŻYCIE i DZIEŁO

ŽIVOT a DÍLO

W maju 1838 roku Chopin związał się z George Sand (pisarski pseudonim Aurory Dudevant).
V květnu 1838 začal Chopin žít s George Sand (spisovatelčin pseudonym Aurory Dudevant).

Portret George
Sand na znaczku
Ajmanu z 1972 r.
Portrét George
Sand na známce
Ajmanu z r. 1972

.
.
Koperta Pierwszego
Dnia Obiegu (FDC) Obálka z prvního dne vydání (FDC), známznaczka wydanego przez Pocztę Francji z ka vydaná Francouzskou pońtou u příleokazji 200. rocznicy urodzin George Sand ņitosti 200. výročí narození Gerge Sand.
.
.

Portret
George Sand
na zapałkach
reklamujących
papierosy
Portrét George Sand na zápalkách
propagujících cigarety

Starsza od Fryderyka o sześć lat autorka śmiałych powieści obyczajowych, rozwódka z
dwojgiem dzieci, ofiarowała samotnemu
.
artyście to, czego mu od czasu opuszczenia
.
Warszawy najbardziej brakowało : nadzwyczajną czułość, ciepło, wręcz macierzyńską
troskliwość.
Autorka odvážných společenských románů, o
šest let starší než Fryderyk, rozvedená, se
dvěmi dětmi, nabídla osamocenému umělci to,
co mu od doby, kdy odjel z Varšavy, chybělo
nejvíce: neobyčejnou něhu, cítlivost, skoro
mateřskou starostlivost.
Artysta : Ł. Niepomniaszczij. Wydawca : „Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskwa, 1980 rok, nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij. Vydavatel : „Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskva, 1980, Náklad : 80.000 kusů
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Zimę 1838/39 kochankowie spędzili na hiszpańskiej wyspie Majorce, w górach, mieszkając w dawnym
klasztorze w Valldemosie. Tam Chopin rozchorował się ciężko. Przez wiele tygodni był tak słaby, że nie
mógł wychodzić z domu, mimo to intensywnie pracował.
Zimu 1838/39 prožili
milenci na španělském
ostrově Mallorce v horách. Bydleli v dávném
klášteře Valldemosie.
Tam Chopin těžce
onemocněl.
Několik
týdnů byl tak slabý, že
nemohl ani vycházet
z domu. Přesto stále
intenzivně pracoval.

Wydawca : foto-cine casa Vydavatel: foto-cine casa
planas mallorca
planas mallorca
Wyd. : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskwa, 1980 rok.
Vydavatel : „Izobrazitielnoje Iskusstwo” Moskva, 1980.

.
.

W tym czasie skomponował szereg arcydzieł,
.
w tym cykl 24 Preludiów.
.
V té době komponoval řadu mimořádných děl,
mezi jinými cyklus 24 preludií.

Pocztówka wydana na przełomie
XIX i XX w., wysłana 7 (20). 03.
1903 r. z Warszawy do Opatowa.
Dopisnice vydaná na přelomu XIX
a XX století, odesłań 7(20). 03.
1903 z Varńavy do Opatova.
.
.
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Po raz pierwszy Chopina przebywał w posiadłości George Sand
w Nohant w 1839 roku, przez 3
miesiące po powrocie z Majorki
i rekonwalescencji w Marsylii.
W kolejnych latach wracał do
Nohant sześciokrotnie każdego
lata pomiędzy 1841 a 1846 rokiem.

Poprve bydlel Chopin na
majetku George Sandové
v Nohant v r. 1839. Bylo
to 3 měsíce po návratu z
Mallorky a rekonvalescenci v Marseille.
V následujících letech se
vracel do Nohant šest krát
vždy v létě v období 1841
až 1846.

Wyd. : Editions
GREFF, Paris
Vyd. : Editions
GREFF, Paris
Autograf szkicowy
.
Polonez-Fantazja
As-dur, op. 61,
1846 rok.
Skice notového
rukopisu Polonézyfantazie As-dur,
opus 61, r.1846

Wydawnictwo
krea, 2010 rok
Vydavatelství
krea, rok 2010

W Nohant powstała większość najwybitniejszych i najgłębszych dzieł Fryderyka Chopina.
.
V Nohant vznikla
většina nejvýznamnějších a nejhlubších děl Fryderyka Chopina.
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Po latach przyjaźni oraz miłości Fryderyka i
George, na skutek coraz poważniejszych konfliktów, nastąpiło zerwanie w lipcu 1847 roku.
Ciężkie przeżycia osobiste mocno odbiły się
na stanie psychicznym i fizycznym Chopina.
Niemal przestał komponować - do końca życia
napisał tylko kilka miniatur.
Po letech přátelství a lásky Fryderyka a George,
z příčin stále vážnějších konfliktů, došlo k
přerušení jejich styku v červenci 1847. Těžké
osobní prožitky se silně odrazily na psychickém
a fyzickém stavu Chopina. Přestal skoro
skládat – do konce života napsal jen několik
miniatur.
Artysta : Ł. Niepomniaszczij. Wydawca : „Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskwa, 1980 rok, nakład 80.000 szt.
Umělec : Ł. Niepomniaszczij. Vydavatel : „Izobrazitielnoje
Iskusstwo” Moskva, 1980, Náklad : 80.000 kusů

.
.

Ostatni jego koncert w Paryżu odbył się 16.
lutego 1848 roku.
Jeho poslední koncert v Paříži se uskutečnil
16.února 1848.
Chopin koncertował również w Londynie,
gdzie 16. listopada 1848 roku dał swój ostatni
w życiu koncert, grając na rzecz polskich emigrantów w sali Guildhall.
Chopin koncertoval rovněž v Londýně, kde
16.listopadu 1848 uskutečnil svůj poslední
životní koncert, když hrál ve prospěch
polských emigrantů w koncertní síni Guidhall.
Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849
1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.
Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849
1949” v Národním muzeu ve Varńavě v roce 1949.
Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.
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Fryderyk ostatnie chwile swojego życia spędził w obszernym i słonecznym mieszkaniu przy placu
Vendôme 12 w Paryżu.
Fryderyk své poslední chvíle života strávil v rozlehlém a prosluněném bytě u paláce Vendôme 12
v Paříži.

Vydavatel :
Institut
Fryderyka
Chopina, tisk :
RSW „Prasa”
Varńava,
r. 1949

Wydawca :
Instytut
Fryderyka
Chopina, druk
RSW „Prasa”
Warszawa,
1949 rok

.
.

Latem 1849 roku przyjechała z Warszawy najstarsza siostra Fryderyka - Ludwika Jędrzejewiczowa, aby
zaopiekować się chorym bratem.
V létě 1849 přijela z Varšavy nejstarší sestra Fryderyka - Ludvíka Jędrzejewiczová, aby se starala o
nemocného bratra.
„Ostatnie chwile Fryderyka Chopina” –
obraz olejny malowany
przez Teofila Kwiatkowskiego
po
22.
września 1849 r.
„Poslední
okamžiky
Fryderyka Chopina” –
olejomalba
Teofila
Kwiatkowského, po 22.
září 1849.

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa, 1995 r.
Vadavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa, r.1995.
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Fryderyk Franciszek Chopin zmarł 17. października 1849 roku.
Fryderyk František Chopin zemřel 17. října 1849.

Wydawca :
Spółka
Wydawnicza
„Postęp”,
Niemojewski
& Dębicki
we Lwowie

Vadavatel :
Spółka
Wydawnicza
„Postęp”,
Niemojewski
& Dębicki
we Lwowie.

Nekrolog ukazał się w L’ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
.
Nekrolog se objevil v Ľ ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Ilustracja do katalogu wystawy „Fryderyk Chopin 1849
1949” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1949 roku.
Wyd.: Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949.

Ilustrace z katalogu k výstavě „Fryderyk Chopin 1849
1949” v Národním muzeu ve Varńavě v roce 1949.
Vydal : Výkonný výbor Chopinovského roku 1949.
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Stwierdzenie
LOVÉK Cypriana Kamila Norwida „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata
obywatel” zostało udokumentowane licznymi wydawnictwami, również pocztowymi, wielu państw z
wszystkich kontynentów, mimo iż całym światem Fryderyka Chopina była Europa.
Výrok Cypriana Kamila Norwida, že Chopin byl „rodák z Varšavy, srdcem Polák, ale talentem občanem
světa” byl zdokumentován četnými vydáními, rovněž poštovními, a to mnoha zemí ze všech kontinentů,
ačkoliv celým Chopinovým světem byla Evropa.
Poczta Polska zaliczyła Fryderyka Chopina do grona Wielkich Polaków umieszczając go na znaczku
wprowadzonym do obiegu w dniu 20. 06. 1962 roku w ramach II wydania emisji „Wielcy Polacy“.
Polská pošta zařadila Fryderyka Chopina do společnosti Velkých Poláků a umístila ho na známce uvedené
do oběhu dne 20.6.1962 v rámci 2. vydání emise „Velcí Poláci“.

Przesunicie perforacji w poziomie i pionie.
Posun perforace vodorovně i svisle.

Usterka druku barwą niebieską (tło).
Chybotisk světlomodré barvy (pozadí).
Proj. A. Heidrich, druk offsetem z form jednosektorowych w arkuszach zawierających 6 x 12 = 72 znaczki, tworzących dwa 36 - znaczkowe
bloki rozdzielone wewnetrznym poziomym marginesem. Przed znaczkami z pól 31 i 37 umieszczono tytuł emisji.
Proj. A. Heidrich, ofset, tisk jednosektorovými tiskovými formami v arších po 6x12=72 známek, které tvoří dva 36-známkové bloky
rozdělené svislým, nepotištěným pásem papíru. Před známkovými poli 31. a 37. je umístěn název emise.

Poczta Polska, w ramach emisji „Kultura polska“ wprowadziła do obiegu 31. marca i 20. lipca 1947 roku
znaczek z portretem Chopina oraz do sprzedaży od 10. do 30. czerwca 1948 roku blok zawierający znaczek
z Fryderykiem Chopinem.
Polská pošta v rámci emise „Polská kultura“ uvedla do oběhu 31. března a 20. července 1947 známku
s Chopinovým portrétem. Do prodeje byl od 10. do 30. června 1948 uveden přepážkový arch obsahující
i známku s F.Chopinem.
Proj. Stefan Żechowski
Návrh Stefan Żechowski
Znaczki : Rotograwiura Drukarni Narodowej w Krakowie, druk walcami jednosektorowymi w arkuszach zawierających 10 x 10 = 100
znaczkow. Znaczki były nieząbkowane lub ząbkowane liniowo 10¾ bądź 11.
Známky: rotační hlubotisk Národní tiskárny v Krakově, tisk jednosektorovými tiskovými válci v arších po 10x10=100 kusů známek. Známky
jsou bez perforace nebo s řádkovou perforací Zř.10¾ nebo Zř.11.
Známka I. vydání
(31. 3. 1947) byla
vytištěna v barvě
tmavězelenomodré
na dřevitém,
šedožlutém, středním
a drsném papíru.
Existují odchylky
barvy tisku a papíru.

Znaczek I wydania
(31. 03. 1947) drukowano w kolorze ciemnozielononiebieskim
na papierze drzewnym
szarożółtym średnim
szorstkim.
Występują odmiany
barw druku
oraz papieru.
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LOVÉK

Postać arkusza drukowego = sprzedażnego (skan). Na poziomych marginesach liczby rozrachunkowe :
wartościowe na górnym, ilościowe na dolnym. Pod 91. i 100. zn. oznaczenie nakładu i walca (N.4.W.I.)
Tiskový arch = přepážkový arch (skan). Na vodorovných okrajích je počítadlo: nominálních hodnot na horním
a počtu kusů známek na dolním. Pod 91. a 100. známkovým polem je označení nákladu a tiskového válce (N.4.W.I.)
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Znaczek
II wydania (20. 07. 1947) drukowano w kolorze ciemnozielonooliwkowym na papierze drzewnym szarożółtym średnim szorstkim.
LOVÉK
Występują odmiany barw druku oraz papieru i gumy.
Známka II. vydání (20. 07. 1947) byla vytištěna v barvě tmavě zelenoolivové na dřevitém, šedožlutém, středním a drsném papíru.
Vyskytují se různé odstíny tiskových barev, papíru a lepu.

Blok : rotograwiura szwajcarskiej firmy Helio-Courvoiser S.A. w La Chaux-de-Fonds. Wykonano 56.000 sztuk, z czego 50.000 otrzymało
Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Druk walcami jednosektorowymi po 2 x 2 = 4 bloki, pozycja bloku w arkuszu drukowym określona cyfrą
arabską (1, 2, 3 lub 4) umieszczoną pomiędzy znaczkiem o nominale 6 zł a ozdobną ramką.
Papier bezdrzewny biały średni gładki z dodatkiem kolorowych włókien, guma żółtawa błyszcząca, ząbkowanie ramkowe 11¾.
Nominał znaczków stanowił zaledwie 12,4 % ceny sprzedażnej bloku, dopłata (87,6 % ceny) przeznaczona była na cele społeczne.
Přepážkový arch: rotační hlubotisk švýcarské firmy Helio-Courvoiser S.A. w La Chaux-de-Fonds. Bylo vytištěno 56.000 ks. archů, z toho
50.000 dostalo Ministerstvo pošt a telegrafů. Tisk jednosektorovými tiskovými válci po 2x2=4 přepážkové archy. Umístění přepážkového
archu je na tiskovém archu dáno arabskou číslicí (1,2,3 nebo 4). Tato je umístěna mezi známkou hodnoty 6 zl a ozdobným rámem archu.
Perforace je rámcová ZR 11¾.
Nominální cena známek tvořila pouze 12,4% prodejní ceny přepážkového archu, doplatek (87,6% prodejní ceny) byl určen na dobročinné
účely.
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Dwa
znaczki, wydane przez Pocztę Polską w 1951 roku z okazji Festiwalu Muzyki Polskiej, przedstawiają
LOVÉK
Fryderyka Chopina „w towarzystwie“ Stanisława Moniuszki.
Dvě známky vydané Polskou poštou v roce 1951 u příležitosti Festivalu polské hudby. Představují Fryderyka
Chopina „ve společnosti“ Stanisława Moniuszky.
Projekt i ryt E. Konecki. Staloryt PWPW Warszawa, druk
walcami dwusektorowymi w arkuszach 10 x 10 pól. Ząbkowanie
ramkowe 12¾ : 12½, z przesunięciami w pionie i poziomie.
Návrh a rytina E. Konecki. Ocelotisk PWPW Varšava, tisk
dvousektorovými válci v přepážkových arších po 10 x 10
známkových polí. Rámcová perforace 12 ¾: 12 ½ s vodorovnými
i svislými posuny.

Poczta Polska umieściła Chopina w doborowym towarzystwie na 12. polu 16 - znaczkowego ozdobnego arkusza
sprzedażnego emisji „Polskie Milenium”, wprowadzonej do obiegu 11. listopada 2001 roku.
Polská pošta zařadila Chopina do vybrané společnosti na 12. známkovém poli 16-známkového přepážkového archu
z emise „Polské Milenium”. Ten byl uveden do oběhu 11. listopadu 2001.
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Arkusze pakowano po 100 szt i na opakowaniu naklejano unieważniony kreśleniem jeden znaczek z arkusza - tutaj z Fryderykiem Chopinem
LOVÉK
Přepážkové
archy byly baleny po 100 ks, na obal je přilepena jedna znehodnocená známka z archu – zde s F. Chopinem.

Řez po provedené perforaci

Linia cięcia po perforowaniu

.

Montaż elektroniczny

Elektronická montáž.

Ząbkowanie wykonano od lewej do prawej grzebieniem z otworem ochronnym (łezką).
Perforace je provedena zleva doprava částečným hřebenem se širokým perforačním otvorem.
.
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Dzień
Znaczka „Warszawa - Budapeszt 1956“ został upamiętniony blokiem Poczty Polskiej, na którym
LOVÉK
przedstawiono profile głów F. Chopina i F. Liszta na tle dwóch pięciolinii.
Den známky „Varšava – Budapešť 1956“ byl připomenut aršíkem, vydaným Polskou poštou, na kterém
jsou znázorněny Chopinův a Lisztův profil na pozadí pěti notových linek.
Proj. S. Gospodarek.
Rotograwiura,
PWPW Warszawa.
Nakład 110.600 sztuk.
Blok wprowadzono do
obiegu dnia 25. 10. 1956
roku, a wycofano formalnie z dniem 31. 12.
1994 r.
Dopłata 2 zł. na rzecz
PZF.
Návrh : S. Gospodarek.
Rotační hlubotisk
PWPW Varšava.
Náklad 110.600 ks.
Známka byla uvedena do
oběhu dne 25. 10. 1956,
formálně stažena z oběhu
dne 31. 12. 1994.
Doplatek 2 zl ve prospěch
Polského svazu filatelistů.

Dzień Znaczka „Budapeszt - Warszawa 1956“ dokumentują dwa znaczki wydane w parce przez Pocztę
Węgierską.
Den známky „Budapešť - Varšava 1956“ dokumentují
dvě známky tištěné ve dvojici, vydané Maďarskou
poštou.
Proj. S. Légrády, nakład 389.920 parek

Návrh S. Légrady, náklad 389.920 dvojic

Chopin wraz z Lisztem zostali przedstawieni także na 1 znaczku 4-znaczkowej emisji Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, wydanej dla uczczenia 150. rocznicy urodzin F. Liszta.
Chopin spolu s Lisztem jsou také vyobrazeni na 1 známce ze 4-známkové emise Německé
demokratické republiky vydané u příležitosti 150. výročí narození F. Liszta.
Proj. F. Deutschendorf, znaczek w obiegu od 23.11.1961 do 31.12.1962 r. Papier ze znakiem wodnym 3, ząbkowanie
grzebieniowe 14.
Proj. F.Deutschendorf, známka byla v oběhu od 23.11.1961 do 31.12.1962. Papír s vodním znakem III, perforace je
hřebenová ZHř.14.

Wiele państw uwieczniło Fryderyka Chopina na swoich wydawnictwach (znaczkach, stemplach, kartach
maksimum, kopertach itp) w ramach emisji „Sławni Ludzie“, „Słynni
kompozytorzy“ lub „Najwięksi kompozytorzy“.
Mnohé státy zvěčnily Fryderyka Chopina na svých
vydáních (známkách, razítkách, kartách maksimum, ...), a to v rámci emisí „Slavní lidé“, „Slavní
skladatelé“ nebo „Největší skladatelé“.
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MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU

ANTONIN

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Antonin to nieduża wieś położona na skraju Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, w województwie
LOVÉK
wielkopolskim. Antonin słynie z niezwykłego drewnianego pałacu myśliwskiego, zbudowanego w latach
1822÷1824 przez Karla Friedricha Schinkla dla księcia Antoniego Radziwiłła.
Antonin je malou vesnicí,
která se nachází na pokraji
krajinného parku Dolina
Baryczy, ve Velkopolském vojevodství.
Antonin se proslavil neobvyklým dřevěným mysliveckým palácem, který
byl postaven v letech
1822 - 1824 Karlem
Friedrichem
Schinklem
pro kníņete Antoniego
Radziwiłła.
Wydawca : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, 1970 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy
Vydavatel : Biuro
Wydawnicze „RUCH“, 1970,
náklad 10.000 ks.
.
.

W budynku tym przebywał dwukrotnie Fryderyk
Chopin, o czym przypomina tablica umieszczona
przy wejściu do budynku.
Mimo upływu czasu i pożaru, wygląd pałacu nie
uległ zmianie.
V této budově pobýval Fryderyk Chopin dvakrát,
na coņ upozorňuje deska umístěna vedle vchodu
do budovy.
I přes uplynutý čas a poņár se vzhled paláce
nezměnil.
W jednym z bocznych pomieszczeń mieści się
Salonik Muzyczny, w którym zgromadzono m.in.
odlew dłoni Chopina, jego maskę pośmiertną,
portrety kompozytora i jego popiersie.
Przed pałacem znajduje się pomnik Fryderyka
Chopina autorstwa Mariana Owczarskiego.
V jedné z vedlejńích místností se nachází hudební
salónek a v něm např. odlitek Chopinovy dlaně,
jeho posmrtná maska, skladatelovy portréty a
jeho busta .
Před palácem je umístěn pomník Fryderyka
Chopina od Mariana Owczarského.
Wyd. : Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Fot. Z. Lemiech.
Vyd. : Obvodní pońtovní úřad v Kaliszu. Fot. Z. Lemiech.
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ANTONIN

Corocznie we wrześniu, od 1982 roku, w Antoninie
LOVÉK
organizowany jest Międzynarodowy Festiwal
„CHOPIN W BARWACH JESIENI”, początkowo
jako „DNI CHOPINOWSKIE”.
Kaņdoročně v září, jiņ od roku 1982, je v Antoninu
organizován mezinárodní festival „Chopin v barvách
podzimu”, původně nazváný „Chopinovské dny”.
Urząd Pocztowy Antonin stosował datownik
okolicznościowy
w
dniu otwarcia trzech
Dni
Chopinowskich
oraz dziesięciu Festiwali (VII ÷ XVI).
Pońtovní úřad pouņíval
příleņitostné razítko při
zahájení tří Chopinovských dní (III÷V) a
deseti festvalů (VII
÷XVI.).
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MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU

BROCHÓW

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Brochów
LOVÉK- założona w 1254 roku miejscowość w województwie mazowieckim, związana z rodziną
Chopinów od 1802 roku, przez co najmniej 30 lat.
Brochów - obec nachazející se v mazowieckém vojvodství, zaloņená roku 1254, od roku 1802, nejméně 30
let spojena s rodinou Chopinovou.
Renesansowa bazylika obronna jest kościołem parafialnym, w którym ślub brali rodzice Fryderyka
a sam Fryderyk był
ochrzczony.
Bazylika została zbudowana w latach 155160, przebudowana w
1665 r., po zniszczeniach wojennych odbudowywana w latach
1924-29 oraz 1946-48,
gruntownie wyremontowana w latach 2008-09.

Renesanční
opevněná
bazilika
je
farním
kostelem, ve kterém
uzavřeli sňatek Fryderykovi rodiče, a on sám
zde byl pokřtěn.

Dwie kartki pocztowe bez
znaku opłaty, wydane w 2004
roku przez Dyrekcję Okręgu
Poczty w Warszawie wg projektu A. Gosika w nakładzie
2.000 sztuk.

Dva korespondenční lístky
bez natińtěné známky vydané
v roce 2004 Oblastním pońtovním ředitelstvím ve Varńavě, podle návrhu A. Gosika,
náklad 2 000 kusů.

.
.

Bazilika byla postavena
v letech 1551-60, přestavěna v 1665 r., rekonstruována v létech 192429 a 1946-48, od základu opravena v létech
2008-09.
Na pilíři hlavní lodi je
umístěna pamětní deska,
která je připomínkou
křtu Fryderyka Chopina,
na tomtéņ pilíři je
umístěná deska týkající
se sňatků, pod ní stojí
vitrína s chopinovskými
dokumenty (faksimile).
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Na filarze nawy głównej
znajduje się tablica upamiętniająca chrzest Fryderyka Chopina, na tym
samym filarze od strony
nawy bocznej jest tablica dotycząca małżeństw
i pod nią stoi gablota z
dokumentami
chopinowskimi (faksymile).

MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU
LOVÉK

BROCHÓW

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Od kilku już lat odbywają
się w brochowskiej świątyni letnie recitale chopinowskie, w każdą niedzielę
lipca i sierpnia o godz. 1315
(po sumie).
Jiņ několik let se v
brochovském svatostánku
konají letní chopinovské
recitály, a to kaņdou
červencovou a srpnovou
neděli ve 1315 (po hlavní
mńi).

Wyd. : Lokalna Organizacja
Turystyczna MAZOWSZE
CHOPINA, fot. T. Fijołek

Vyd.: Místní turistická
organizace MAZOWSZE
CHOPINA, fot. T. Fijołek
- III / 4 -

MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU B R O D N I C A PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
LOVÉK jest miastem w wojewodztwie kujawsko - pomorskim, położonym wśród lasów i jezior.
Brodnica
Brodnica je městem ve Vojvodzství kujavsko-pomořském. Je poloņené mezi lesy a jezerami.
Za
pałacem
Anny
Wazówny znajduje się
park miejski, któremu
w 1956 roku nadano imię
Chopina i w środkowej
części postawiono popiersie kompozytora.
Za
palácem
Anny
Wazówny se nachází
městský
park, který
dostal v r. 1956 název
Chopina. V jeho střední
části je postaveno poprsí
skladatel.
Wydawca : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, nakład 5.000 egz.
Vydavatel : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, nakład 5.000 egz.
.

MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU C H O R Z Ó W
LOVÉK
Chorzów – miasto w województwie śląskim.
Przy ul. Dąbrowskiego znajduje się pomnik Fryderyka Chopina, autorstwa Tadeusza Rajnholda
Domina.
Chorzów je město ve Slezském vojwodství. Na
ulici Dąbrowskiego se nachází pomník Fryderyka
Chopina, jehoņ autorem je Tadeusz Rajnhold
Domin.

Pomnik składa się z prostopadłościennego wysokiego cokołu, na
którym znajduje się popiersie Fryderyka Chopina. Na cokole
tablica z napisem "FRYDERYK CHOPIN 1810 - 1849". Pomnik
został odsłonięty dnia 16. października 1949 roku, w 100. rocznicę
śmierci kompozytora.
Pomník se skládá z pravoúhlého, vysokého podstavce na němž
se nachází poprsí Fryderyka Chopina. Na podstavci je tabule
s nápisem „FRYDERYK CHOPIN 1810 - 1949”. Pomník byl
odhalen dne 16. října 1949 ke 100. výročí úmrtí skladatele

Wydawca : „RUCH” Drukarnia RSW „Prasa”, 1972 rok.
Vydavatel : „RUCH” Drukarnia RSW „Prasa”, 1972 rok.
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Duszniki Zdrój to malowniczo położone wśród Gór Orlickich i Bystrzyckich miasteczko, którego
początek istnienia sięga jeszcze czasów średniowiecza, zaś rozkwit miasta jako uzdrowiska nastąpił
w LOVÉK
XVIII wieku.
Duszniki Zdrój je malebné, lázeňské městečko
uprostřed Orlických a Bystřických hor. Jeho
počátky sahají do středověku a jako lázeňské
město začalo vzkvétat v 18. století.

Karta telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A.

Telefonní karta Polské
telekomunikace S.A.

.
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza,
1986 rok, nakład 80.000 egzemplarzy.

Związki Dusznik z Chopinem sięgają roku
1826, kiedy to Fryderyk wraz z matką i
siostrami przebywał na kuracji w ówczesnym
Bad Reinerz.
Duszniky jsou spojeny z Chopinem od roku 1826, kdy byl Fryderyk spolu
s matkou a sestrami na léčení v tehdejńím Bad Reinerz.

Vydavatel : Krajowa
Agencja Wydawnicza,
1986 ,
náklad 80.000 výtisků.

.

Wydawca : Kunstverlag Herm.
Adam, Freiberg i. Schl.
Vydavatel : Kunstverlag
Herm. Adam, Freiberg i. Schl.
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LOVÉK
Wydawca : Spółdzielnia Pracy
Fotografów Zawodowych Katowice,
1965 rok, nakład 2.000 egzempl.

Vydavatel : Spółdzielnia Pracy
Fotografów Zawodowych Katowice,
1965, náklad 2.000 výtisků.
.

" Pieniawa Chopina " szczawa wodorowęglanowowapnio-sodowa, żelazista,
wydajność 330 m3/min,
zawiera CO2, temperatura
18oC, głębokość 78 m.

„Pieniawa Chopina“ –
zřídlo v Dusznikach
Zdroji, sloņení vody :
hydrogenuhličitávápenato-sodíková,
ņelezitá kyselka,
výkon zřídla 330
m3/min, obsahuje
CO2, teplota 18o°C,
hloubka 78 m.

Wyd. : PTTK Zakład Wytwórczy Foto i Pam. Wrocław,
1961 rok, nakład 100 szt.
Vydání : PTTK Zakład Wytwórczy Foto i Pam. Wrocław,
r. 1961 , náklad 100 kusů

.

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1984 rok,
nakład 30.000 egzemplarzy
Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1984 , náklad
30.000 výtisků
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W Parku Zdrojowym znajdują się 2 pomniki.

V lázeňském parku se nacházejí 2 pomníky.

Pierwszy z nich to odsłonięty 19. czerwca 1897 roku
obelisk z popiersiem Chopina oraz napisem w języku
łacińskim następującej treści:
"Fryderykowi Chopinowi, który w Dusznikach w roku 1826
swą sztuką prawdziwą i wysoką kulturą szlachetny duszy
charakter w zaraniu młodości okazał, pomnik ten ku wiecznej
rzeczy pamięci za pozwoleniem władz miejskich Polak
Polakowi wystawił".
První z těchto pomníků je obelisk s bustou Chopina,
odhalený 19. června 1897 roku, s nápisem v latině:
"Fryderyku Chopinovi, který se prezentoval v Dusznikách
v r. 1826 svým skutečným uměním a uńlechtilou duńí na
úsvitu mládí, tento pomník postavil na věčnou památku
se svolením městského úřadu Polák pro Poláka".

Drugi pomnik, wg projektu Jana Kucza, stanął w Parku
Zdrojowym w 150. rocznicę pobytu kompozytora w tym
mieście, a uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano w
czasie trwania XXX
Międzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego.
Druhý pomník, podle návrhu Jana Kucze, był postaven v
Lázeňském parku u příležitosti 150. výročí pobytu skladatele
v tomto městě. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v době
konání XXX. Mezinárodního Chopinovského festivalu.

Wydawca : PTTK Zakład
Wytwórczy we Wrocławiu,
1970 rok.
Vydavatel : PTTK Zakład
Wytwórczy ve Vratislavi,
1970
.

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1984 rok,
Nakład 30.000 egzemplarzy.
Fot. S. Jabłońska
Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1984 ,
náklad 30.000 výtisků.
Fot. S. Jabłońska.
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LOVÉKw którym w 1826 roku koncertował Fryderyk Chopin to obecnie Teatr im. Fryderyka Chopina.
Budynek,
Budova, ve které v roce
1826 koncertoval Fryderyk Chopin, je nyní
Divadlem
Fryderyka
Chopina.

Wydawca : Wydawnictwo
Związkowe C . R. Z. Z.

Wydawca : PTTK
Zakład Wytwórczy
we Wrocławiu,
1974 rok

Vydavatel : PTTK
Zakład Wytwórczy
ve Vratislavi, 1974
.

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 30.000 egzemplarzy.
Vydavatel: Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1980 ,
náklad 30.000 výtisků.
- III / 9 .

Vydavatel : Wydawnictwo
Związkowe C . R. Z. Z.
.
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LOVÉKFestiwal w Dusznikach odbył się w dniach 25 ÷ 26. sierpnia 1946 roku w 120. rocznicę
Pierwszy
dusznickich koncertów genialnego muzyka. Od tego momentu co roku w sierpniu Duszniki rozbrzmiewają
muzyką Chopina.
První Festival v Dusznikach se konal ve dnech 25. ÷ 26. srpna 1946 u příleņitosti 120. výročí dusznických
koncertů geniálního hudebníka. Od té doby se kaņdým rokem v srpnu v Dusznikach ozývá Chopinova
hudba.
Festiwale zapowiadały plakaty wykonane wg projektów znanych polskich artystów - plastyków.
Festivaly byly propagovány plakáty, které navrhovali známí polńtí výtvarní umělci.
Plakat z okazji 5. Festiwalu Chopinowskiego
został wydany w 1950 roku przez 4. Państwowy Zakład Graficzny we Wrocławiu, wg projektu Kazimierza Manna.
Plakát na 5. Chopinovský festival byl vydán
v roce 1950 4. Státním grafickým podnikem ve
Vratislavi, podle návrhu Kazimierza Manna.
czeski
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy.

Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980,
náklad 10.000 výtisků.

.

8. Festiwal Chopinowski zapowiadał plakat
wydany w 1953 roku przez Zakłady Graficzne
„Styl” w Krakowie, wg projektu Henryka
Tomaszewskiego.
8. Chopinovský festival propagoval plakát
vydaný v roce 1953 Grafickým podnikem
„Styl“ Krakov, podle návrhu Henryka Tomaszewského.
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LOVÉK
25.
Festiwal Chopinowski zapowiadał plakat
wydany w 1970 roku przez WAG Wrocław wg
projektu Jana Jaromira Aleksiuna.
25. Chopinovský festival propagoval plakát
vydaný v roce 1970 WAG z Vratislavi podle
návrhu Jana Jaromíra Aleksiuna.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy.

Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980,
náklad 10.000 výtisků.

.

Plakat 27. Festiwalu (6. ÷ 11. sierpnia 1972 r.),
wg projektu Stanisława M. Brzezickiego
„Sacha”, wydany został przez PZG RSW
„Prasa” Wrocław w 1972 roku.
Plakát na 27. festival (6.-11. srpna 1972) podle
návrhu Stanisława M. Brzezického „Sacha“ byl
vydán PZG RSW „Prasa“ ve Vratislavi v roce
1972.
- III / 11 -
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LOVÉK

28. Festiwal propagował plakat wydany w 1973
roku przez WAG Wrocław wg projektu
Stanisława Kluski.
28. festival propagoval plakát vydaný v roce
1973 WAG ve Vratislavi podle návrhu
Stanisława Kluski.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy.

Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980,
náklad 10.000 výtisků.

.

Z okazji 31. Festiwalu plakat wg projektu
Karola Śliwki wydała w 1973 roku Krajowa
Agencja Wydawnicza.
U příleņitosti 31. festivalu byl plakát podle
návrhu Karola Śliwki vydán v roce 1973
firmou Krajowa Agencja Wydawnicza.
- III / 12 -

MIEJSCA PAMIĘCI i KULTU DUSZNIKI ZDRÓJ PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
LOVÉK
Plakat
promujący 32. Festiwal wydała w 1977
roku Krajowa Agencja Wydawnicza według
projektu Jarosława Jasińskiego.
Plakát, který propagoval 32. festival vydala
v roce 1977 Krajowa Agencja Wydawnicza
podle návrhu Jarosława Jasińského.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy.

Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980,
náklad 10.000 výtisků.

.

33. Festiwal zapowiadał plakat wydany w 1978
roku przez Krajową Agencje Wydawniczą
według projektu Janusza Stannego.
33. festival propagoval plakát vydaný v roce
1978 firmou Krajowa Agencja Wydawnicza
podle návrhu Janusze Stanného.
- III / 13 -
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LOVÉK

35. Festiwal jako Międzynarodowy zapowiedział plakat wydany w 1980 roku przez
Krajową Agencję Wydawniczą według projektu Eugeniusza Smolińskiego.
35. festival byl propagován jako mezinárodní
plakátem vydaným v roce 1980 firmou
Krajowa Agencja Wydawnicza podle návrhu
Eugeniusze Smolińského.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok,
nakład 10.000 egzemplarzy.
Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980,
náklad 10.000 výtisků.

.

Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju
zostały udokumentowane licznymi wydawnictwami pocztowymi.
Chopinovské festivaly v Dusznikach Zdroji byly zdokumentovány četnými pońtovními vydáními.

Międzynarodowy
Festiwal
Chopinowski w Dusznikach
Zdroju upamiętnia całostka
wprowadzona przez Pocztę
Polską do obiegu w dniu 30.
czerwca 2004 roku.
Mezinárodní
Chopinovský
festival v Dusznikach Zdroji
připomíná celina uvedena
Polskou pońtou do oběhu dne
30. června 2004.

Tytuł emisji : „Festiwale muzyczne”.
Autorka projektu : Małgorzata Osa
Nakład : 64.0000 egzemplarzy.
Název emise : „Hudební festivaly“.
Autorka návrhu : Małgorzata Osa.
Náklad : 64.000 výtisků.
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LOVÉK
Poczta Polska w dniu 9. sierpnia
1980 roku wprowadziła do
obiegu całostkę z okazji 35.
Festiwalu.
Na ilustracji zaprezentowano
awers medalu chopinowskiego
wg projektu J. Markiewicza.
Polská pońta uvedla dne
9. srpna 1980 do oběhu celinu
u příležitosti 35. festivalu.
Na ilustraci je avers
chopinovské medaile podle
návrhu J. Markiewicze.

Autor projektu : R. Dudzicki
Offset, PWPW Warszawa,
nakład : 216.700 egzemplarzy.
Návrh : R. Dudzicki. Ofset,
PWPW Varńava,
Naklad : 216.700 výtisků.

Znakomitą dokumentację zorganizowanych festiwali stanowią stemple okolicznościowe
:
.
Významnou dokumentací organizovaných festivalů jsou příleņitostná razítka :
- datowniki ze zmienną datą stosowane przez Urząd Pocztowy Duszniki Zdrój
- razítka s nastavitelným datem pouņívaná Pońtovním úřadem Duszniki Zdrój
15. Festiwal w Roku Chopinowskim, zorganizowano w okresie od 10.
do 26. sierpnia 1960 roku.
15. Festival probíhal v Chopinově Roce v době od 10. do 26. srpna 1960.

18. Festiwal trwał od 10. do 15. sierpnia 1963 roku.
18. Festival proběhl od 10. do 15. srpna 1963.

20. Festiwal trwał od 14. do 18. sierpnia 1965 roku.
20. Festival proběhl od 14. do 18. srpna 1965.
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LOVÉK
21. Festiwal odbył się w okresie od 6. do 10. sierpnia 1966 roku.
21. Festival proběhl v době od 6. do 10. srpna 1966.

23. Festiwal trwał od 10. do 14. sierpnia 1968 roku.
23. Festival proběhl od 10. do 14. srpna 1968.

24. Festiwal zorganizowany został w okresie
od 9. do 13. sierpnia 1969 roku.
24. Festival byl zorganizován v době od 9. do 13. srpna 1969.

Jubileusz 25-lecia Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju
świętowaliśmy w sierpniu 1970 roku.
Jubileum 25. výročí Chopinovských festivalů v Dusznikach Zdroju jsme
slavili v srpnu 1970.
26. Festiwal rozpoczął się 8. a zakończył 13. sierpnia 1971 roku – można było
„zdobyć” kasowniki z datą otwarcia i datą zamknięcia Festiwalu.
26. Festival proběhl od 8. do 13 srpna 1971. Bylo možno „získat” razítka
s datem otevření i zakončení festiwalu.
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LOVÉK
27. Festiwal odbył się
w okresie od 5. do 11. sierpnia
1972 roku.
27. Festival se konal v době
od 5. do 11. srpna 1972.

W dniu 18. 08. 1974 r.
trwał w Dusznikach
Zdroju 29. Festiwal
Dne 18.8.1974 se konal
v Dusznikach Zdroju
29. Festival.

W sierpniu 1976 roku odbył
się kolejny, już 31.
Festiwal Chopinowski.
V srpnu 1976 proběhl dalńí, již
31. Chopinovský festival
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- LOVÉK
niepocztowe stemple okolicznościowe stosowane w czasie trwania Festiwalu
- nepońtovní příleņitostná razítka pouņívaná v době konání festivalu
32. Festiwal trwał
5 dni, od 10. do 14.
sierpnia 1977 roku.
32. Festival trval
5 dnů, od 10. do 14.
srpna 1977.

Przez 5 dni, od 12. do 16. sierpnia 1981 roku, odbywał się 36. Festiwal.
V průběhu 5 dnů, od 12. do 16. srpna 1981, se konal 36. Festival.

37. Festiwal odbył się w okresie od 11. do 15. sierpnia
1982 roku.
37. Festival proběhl v době od 11. do 15. srpna 1982.

40. Festiwal trwał 7 dni, od 11. do 17. sierpnia 1985 roku.
40. Festival trval 7 dnů, od 11. do 17. srpna 1985.

38. Festiwal zorganizowano w dniach 10 ÷ 14. sierpnia 1983 roku.
38. Festival był zorganizován ve dnech od 10. do 14. srpna 1983.
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LOVÉK
41. Festiwal trwał 5 dni, od 12. do 16. sierpnia 1986 roku.
41. Festival trval 5 dnů, od 12. do 16. srpna 1986.

Kolejny, 42. Festiwal przeprowadzono w dniach 11 ÷ 15. sierpnia 1987 roku.
Dalńí, 42. Festival proběhl ve dnech od 11. do 15. srpna 1987.

43. Festiwal odbył się w okresie od 9. do 13. sierpnia 1988 roku.
43. Festival probíhal v době od 9. do 13. srpna 1988.

Taki stempel odciśnięty na kopercie razem z datownikiem eksploatacyjnym Urzędu Pocztowego tworzy pełnowartościową całość pocztową
Takové razítko, otińtěné na obálce společně s expedičním razítkem Pońtovního úřadu, tvoří plnohodnotnou pońtovní celistvost.
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Festiwale
LOVÉKChopinowskie w Dusznikach Zdroju znajdujemy także na kartach telefonicznych, wydanych
przez Telekomunikację Polską S.A.
Motivy
Chopinovských
festivalů v
Dusznikach Zdroji
najdeme mimo
jiné i na
telefonních
kartách vydaných
Polskou
telekomunikací
a.s.

Telekomunikacja Polska
S. A. jest Głównym
Sponsorem
niektórych
Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach Zdroju.
Polská telekomunikace
a.s. je hlavním sponzorem některých Chopinovských festivalů v
Dusznikach Zdroju.
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GLIWICE

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Gliwice to miasto, na prawach powiatu, w województwie śląskim.
LOVÉK
Między
rzeką Kłodnicą a Kanałem Gliwickim
rozciąga się park miejski o powierzchni 6,3 ha,
którego początki sięgają połowy XIX wieku.
Park nosi imię Fryderyka Chopina.
Glivice jsou okresním městem, které se nachází
ve Slezském vojvodství.
Mezi řekou Kłodnicą a Glivickým kanálem se
rozprostírá městský park o rozloze 6,3 ha, jehoņ
počátky sahají do poloviny XIX. století. Park má
jméno Chopina.
We wschodniej części parku, na przedłużeniu
głównej osi basenu w kierunku północnym
znajduje się pomnik patrona parku - Fryderyka
Chopina.
Ve východní části parku, na prodlouņení hlavní
osy bazénu ve směru na sever, se nachází
pomník patrona parku - Fryderyka Chopina.
Pomnik odsłonięty został 17. czerwca 1949 roku w ramach
obchodu stulecia śmierci artysty. Wysokość całkowita 6,25 m.
Autorami pomnika są Zygmunt Acedański (zaprojektował
rzeźbę) oraz Jan Wysocki (autor brązowego medalionu
stworzonego w odlewni artystycznej GZUT).
Pomník byl odhalen 17. června 1949 v rámci oslav stého
výročí úmrtí umělce. Jeho celková výńka je 6,25 m.
Pomník navrhli: Zygmunt Acedański (navrhl plastyku) a Jan
Wysocki (navrhl bronzový medailon vytvořený v umělecké
slévárně GZUT).

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 rok, offset, nakł. 20.000 egz.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, rok 1987, ofset, náklad 20.000 ks.

W parku znajduje się również Palmiarnia Miejska, a w niej
.
ponad
6.000 egzotycznych roślin z różnych stron świata.
.
V parku se nachází rovněņ Městské palmárium. Je v něm více neņ
6.000 exotických rostlin z různých zemí světa.
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Mariánské
LOVÉK Lázně, miasto w Czechach, w kraju karlowarskim, jest jednym z najpiękniejszych uzdrowisk
w Europie. Tutaj przebywał Chopin w 1835 roku. Od 1959 roku, corocznie w trzecim tygodniu sierpnia,
organizowany jest Festiwal Fryderyka Chopina.
Mariánské lázně jsou lázeňským městem
v České republice v Karlovarském kraji.
Jsou to jedny z nejhezčích lázní v Evropě.
Zde ņil Chopin v r.1835. Od r.1959,
kaņdoročně třetí týden srpna, je
organizován Festival Fryderyka Chopina.

Festiwale dokumentują datowniki okolicznościowe
stosowane w czasie ich
trwania.
Festivaly dokumentují
příležitostná razítka
používaná v době
jejich konání.

W Roku Fryderyka Chopina 2010 odbył się
(12. 08 – 21. 08) już 51. Festiwal Chopina.
V Roce Fryderyka Chopina 2010 se uskutečnil
(12. 8. - 21. 8.) již 51. Festival Chopina.

www.chopinfestival.cz
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PARYŻ

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Grób Fryderyka Chopina znajduje się na największym i najsławniejszym paryskim cmentarzu
Pére - Lachaise.
Hrob Fryderyka Chopina se
LOVÉK
nachází na největńím a nejslavnějńím paříņském hřbitově
Pére – Lachaise.
Grób zdobią biało-czerwone kwiaty
oraz miniaturowe flagi narodowe.
Hrob zdobí bílo-červené květy a miniaturní národní vlaječky.

W Paryżu, w 8. dzielnicy, położony jest publiczny
Park Monceau, a w nim Statua Chopina, wykonana
w 1906 roku przez Jacques Froment - Meurice.
V Paříņi v 8 čtvrti, se nachází veřejný park Monceau.
Je v něm socha Chopina zhotovená v roce 1906
Jacques Froment – Meurice.

Pocztówka 9 x 14 cm, wydawca nieznany.
Pohlednice 9x14 cm, vydavatel je neznámý
.
.
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SŁUPSK
PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
LOVÉK
Pomnik
Fryderyka Chopina, ustawiony na skwerze przy ul. Jana Kilińskiego, jest dziełem światowej sławy
rzeźbiarza Mieczysława Weltera. Metalową postać kompozytora odlano w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Słupsku. Odsłonięcie pomnika nastąpiło we wrześniu 1976 roku i zbiegło się z inauguracją
10. Festiwalu Pianistyki Polskiej.
Pomník Fryderyka Chopina, postavený v ulici Jana Kilińského, je dílem světově proslaveného sochaře Mieczyslava Weltera. Kovová postava skladatele byla odlita v továrně Doskonalenia Zawodowego ve Slupsku.
Odhalení pomníku se uskutečnilo v září 1976 a konalo se současně s inaugurací 10 Festivalu polské pianistiky.

Pomnik Chopina na daPomník Chopina na
towniku okolicznościowym příležitostném razítku
stosowanym przez Urząd používaném pońtovním
úřadem Słupsk 12
Pocztowy Słupsk 12

MIEJSCA PAMIĘCI i KULTU S O C H A C. Z E W PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
LOVÉK w 1961 roku
Odsłonięty
na skwerze Kościuszki
obelisk z popiersiem
Chopina,
upamiętnia
koncert Fryderyka Chopina w obozie wojskowym gen. Szembeka
w 1830 roku.
Odhalený roku 1961
obelisk s poprsím Chopina připomíná koncert
Fryderyka Chopina ve
vojenském leņení gen.
Szembeka v r. 1830.
Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1986 r., nakład
20.000 egzempl., fot. E. Rysiński
Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza 1986, náklad
20.000 výtisků, fot. E. Rysiński
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VALLDEMOSA

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA

Valldemosa
LOVÉK - niewielka
hiszpańska
miejscowość wśród gór Sierra
de
Tramuntana
na
Majorce, w prowincji
Baleary - znana jest
z udostępnionego do
zwiedzania
dawnego
klasztoru kartuzów z
ekspozycją poświęconą
Chopinowi.

Valldemosa – nevelké ńpanělské městečko
mezi horami Sierra de Tramuntana na Malorce
v provincii Baleary – je známa ze zpřístupnění
návńtěvníkům starého kláńtera kartuzů s expozicí věnovanou Chopinovi.

Wydawca : Ediciones Palma
Wydavatel : Ediciones Palma

.
Urocze ogrody na tarasach cel
.
Chopina.

Krásné zahrady na terasách cel
Chopina.
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VALLDEMOSA

PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
Dzisiaj podziwiać można, urządzoną z pietyzmem w klasztornych celach, ekspozycję muzealną poświęconą Fryderykowi
Chopinowi i George Sand.
Zgromadzono tutaj pamiątki –
listy, rękopisy, portrety, szkice,
oryginalne pianino Pleyel, na
którym od stycznia 1836 roku
komponował Chopin oraz wiele
innych interesujących eksponatów. Jest także maska pośmiertna Chopina i pukiel jego
włosów, który zachowała w
książce George Sand.

LOVÉK

Wydawca : Ediciones Palma

Wydavatel : Ediciones Palma
.
.

Dnes je možno obdivovat v kláńterních celách pietně zařízenou
muzeální expozici věnovanou Fryderykovi Chopinovi a George
Sandové.
Byly zde shromážděny památky – dopisy, rukopisy, portréty, skice,
originální piáno Pleyel na němž od ledna 1836 skládal Chopin
a mnoho jiných, zajímavých exponátů. Je zde i posmrtná maska
Chopina a kadeř jeho vlasů, které si uchovala v knížce George
Sandová.
Wydawca : Ediciones Palma

Znajdujący się w muzeum
rękopis listu F. Chopina
do J. Fontany
z listopada 1838 roku.
V muzeu je rukopis
dopisu F. Chopina
J. Fontanovi
z listopadu 1838.

Wydavatel : Ediciones Palma
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Warszawa
LOVÉK - Jednym z powszechnie znanych miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem są Łazienki
Królewskie, gdzie znajduje się jego pomnik, wykonany w brązie wg
projektu Wacława Szymanowskiego i odsłonięty uroczyście po raz
pierwszy w dniu 27. listopada 1926 roku.
Park „Łazienki Królewskie” je místem, které je ve vńeobecném povědomí
spojeno s Fryderykem Chopinem, zde se nachází jeho pomník vytvořený z
bronzu podle návrhu Wacława Szymanowského. Jeho slavnostní odhalení
se konalo dne 27. listopadu 1926.
Na budowę pomnika wydano znaczki - cegiełki, które rozprowadzano bez
określonej ceny.
U příleņitosti stavby památníku byly vydány známky -„cihličky”, které se
prodávaly bez stanovené ceny, jejichņ koupí mohli lidé přispět na stavbu.

Znaczki drukowano w arkuszach zawierających w każdym rzędzie 2 x 2 znaczki przedzielone
wewnętrznym poziomym marginesem o długości 138 mm, przy czym pary znaczków drukowane
były na odwrotnych stronach arkusza tworząc tzw. „zawiasy”.
Známky byly tińtěny v arńích, 2 x 2 známky v každé řadě, rozdělěné vnitřním vodorovným okrajem v délce 138 mm, přičemž dvojice známek byly tińtěny na protějńí straně archu tak, aby tvořily
„závěs”.
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Dla
upamiętnienia uroczystości odsłonięcia pomnika, Poczta Polska w dniu 28. 02. 1927 roku wprowadziła
LOVÉK
do obiegu znaczek pocztowy o nominale 40 groszy.
Na památku slavnostního odhalení pomníku uvedla Polská pońta do oběhu dne 28. 2. 1927 pońtovní
známku v hodnotě 40 grońů.
„a”

„a” – jasnoniebieski
světlemodrý

Autor projektu :
Zygmunt Kamiński.
Papier angielski, biały
gruby powlekany.
Ząbkowanie grzebieniowe 11¾ : 11½.
Nakład 3.059.000 sztuk.
Wycofany z obiegu
z dniem 1. 05. 1933 r.

Autor návrhu:
Zygmunt Kamiński.
Papír anglický, bílý
hrubý potahovaný.
Hřebenové zoubkování
11¾ : 11½.
Nákład 3.059.000 ks.
Pońtovní
platnost
skončila dne 1. 05.
1933.

„b”

„b” - ciemnoniebieski
tmavěmodrý

Reprodukcja projektu, Muzeum Poczty
i Telekomunikacji Wrocław, 2010 rok.

Reprodukce návrhu , Muzeum pońty
a telekomunikace, Vratislav, 2010.
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Druk typograficzny z płyty cynkowej w arkuszach 10 x 10 = 100 znaczków.
LOVÉK
Typografický tisk ze zinkové desky, v přepážkových arńích 10 x10 = 100 známek.

Postać arkusza drukowego = sprzedażnego (skan). Na górnym marginesie : liczby rozrachunkowe wartościowe.
Podoba tiskového archu, který se rovná přepážkovému (scan). Na horním okraji : počítadlo nominálních hodnot.
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31 maja 1940 roku pomnik
LOVÉK
Chopina został przez Niemców
wysadzony w powietrze i pocięty palnikami na mniejsze
części. Złom wywieziono koleją
na zachód, gdzie jego fragmenty zostały użyte jako surowiec
przeznaczony do przetopienia
w hucie.
Dne 31. května 1940 byl
Chopinův pomník vyhozen do
vzduchu a rozřezán hořáky.
Ńrot byl odvezen vlakem na
západ, kde byly jeho části
pouņity jako surovina pro hutě.
Pocztówka, wydawca nieznany,
sygnatura „B”
Korespondenční lístek, nakladatel neznámý (signatura „B”)

Pomnik został zrekonstruowany na podstawie kompletnej
kopii znalezionej podczas odgruzowywania zniszczonego
.
domu
Szymanowskiego
na
Mokotowie
i
odsłonięty
ponownie
w 1958 roku.
.
Pomník byl zrekonstruován na základě kopie, která se nańla ve zničeném domě Szymanowského v části VarńavaMokotov a znova byl odhalen v roce 1958.

Obraz pomnika spotykamy na niezliczonej ilości różnorodnych walorów kolekcjonerskich : - widokówkach,
Pomník je zobrazen na mnoha sběratelských valérech : - pohlednicích,

Wyd. : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1981 rok,
nakład 10.000 egzempl.

Vydavatel: Krajowa
Agencja Wydawnicza, rok
1981, náklad 10.000 ks.

Wyd. : Krajowa Agencja
Vydavatel: Krajowa
Wydawnicza, 1978 rok, Agencja Wydawnicza, rok
nakład 10.000 egzempl. 1978, náklad 10.000 ks.
.
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- całostkach
LOVÉK (kartkach pocztowych z wydrukowanym znakiem opłaty),
- celinách (pohlednicích s natińtěnou hodnotou),

Kartka pocztowa wydana przez
Pocztę Polską 11. 11. 1967 roku
wg projektu Stefana Małeckiego,
w ramach emisji „Międzynarodowy Rok Turystyki turystyczne
obiekty
Warszawy”
Offset,
PWPW W-wa, nakł. 104.001 szt.
Korespondenční lístek vydán
Polskou pońtou 11.11.1967 podle
projektu Stefana Małeckého
v rámci emise „Mezinárodní rok
turistiky – turistické objekty ve
Varńavě“. Offsetový tisk, PWPW
Varńava, náklad 104.001 ks.

- pocztówkach dźwiękowych, popularnych w latach 70-tych XX wieku,
- hudebních pohlednicích, které byly velmi populární v 70. l. 20. stol.,

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, Tonpress,
1978 rok, nakład 200.620 + 200 egzemplarzy.

Vydavatel: Krajowa Agencja Wydawnicza,
Tonpress, rok 1978, náklad 200.620 + 200 ks
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- kartach telefonicznych wydawanych przez wiele lat,

LOVÉK

- telefonických kartách

- bankovkách,

- banknotach,

Banknot o nominale 10 złotych,
wydany 1. marca
1940 roku przez
krakowski Bank
Emisyjny w Polsce.
Bankovka v hodnotě 10 zlotých,
vydána 1. března
1940 Emisní bankou v Krakově.
.
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a nawet
kalendarzykach.
LOVÉK
a dokonce v deníčcích.

Pomnik był obiektem zainteresowań również
satyryków.
Pomník był také středem zájmu satiriků.
„-Co myslíte, proč Chopin na tom pomníku otáčí
hlavu ?
„ Kdopak ví. Asi se nemůņe dívat na smetí
v rybníčku, a moņná nechce slyńet některé
nedělní koncerty.”
.

Kartka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH” w 1964
roku w nakładzie 30.000 egzemplarzy.
Projekt graficzny – Jerzy Zaruba, tekst – Wiech.

.

Lístek vydalo Biuro Wydawnicze „RUCH” v roce 1964,
náklad 30.000 výtisků
Grafický návrh - Jerzy Zaruba, text – Wiech.
. miejscem spotkań rodzinnych oraz ważnym punktem
Łazienki z pomnikiem Chopina były i są nadal
.
programu wycieczek.
Tutaj można posłuchać kompozycji
Chopina.
Park Łazienki s
pomníkem Chopina
byly a stále jsou
mistem rodinných
setkání a cílem
mnoha zájezdů.
Zde je moņno si
poslechnout
Chopinovy skladby.

Wydawca: Biuro Wydawnicze
„RUCH”, Druk : F8 Fotoizdat Bułgaria, 1968 rok,
nakład 80.000 egzemplarzy.
Vyd. : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, Tisk : F8 Fotoizdat Bulharsko, 1968,
naklad 80.000 výtisků.
- III / 33 -

.
.

MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU W A R S Z A W A PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
Miejscem
LOVÉKnierozerwalnie związanym z Fryderykiem Chopinem jest Zamek Ostrogskich na Powiślu,
zbudowany w XVII wieku, kilkakrotnie przebudowywany, po pożarze w 1944 roku zrekonstruowany i
odbudowany w latach 1949-54, przez wiele lat będący siedzibą Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Místem, které je nerozlučně spjato s Fryderykem Chopinem je zámek Ostrogských v části VarńavaPowiśle, vystaven v 17. stol., několikanásobně přestavován, po poņáru v roce 1944 zrekonstruován a
obnoven v letech 1949-54, je dlouholetým sídlem Národního institutu Fryderyka Chopina.
Kartka pocztowa wydana
przez Pocztę Polską 6. kwietnia
1984 r. wg projektu S. Małeckiego. Offset, PWPW
Warszawa, nakład 316.000 szt.
Pohlednice vydána Polskou
pońtou 6. dubna 1984 podle
návrhu S. Małeckého.
Ofset, PWPW Varńava,
náklad 316.000 ks.
.
.

Znajdowały się tutaj również sale muzealne, a w
nich m.in. ostatni fortepian Fryderyka Chopina.
Nacházely se zde muzejní prostory a v nich
mezi jinými poslední klavír Fryderyka Chopina.

Wydawca : Biuro Wydawnicze „Ruch” 1969 rok, nakład po 20.000 egzemplarzy.
Vydavatel : Biuro Wydawnicze „Ruch” 1969, náklad
po 20.000 výtisků.
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Obecnie
w budynku tym, po kolejnej modernizacji, znajduje się Muzeum Fryderyka Chopina, otwarte
LOVÉK
uroczyście w dniu 1. marca 2010 roku.
Po dalńí modernizaci bylo v této budově umístěno Muzeum Fryderyka Chopina, které bylo 1. března 2010
slavnostně otevřeno.

foto : Emil Karzełek, 2010 r.
Dla zwiedzających Muzeum udostępniono
po Świętach Wielkanocnych 2010 roku.
Pro návńtěvníky bylo muzeum zpřístupněno
po Velkonočních svátcích 2010.

Bilet do Muzeum, w formie kodowanej
karty wykorzystującej oparty o fale radiowe
system RFID, po zbliżeniu do czytnika
RFID uruchamia materiał multimedialny.
Lístek do muzea má formu kódované karty
se systémem RFID, který se opírá o radiové
vlny, tzn. po přiloņení ke čtečce RFID
spouńtí multimediální materiály.
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Wśród
eksponatów podziwiać można m.in.:
LOVÉK

Mezi exponáty můņeme obdivovat mj.:

- pianino firmy Ignace Playel (nr 13555) z około 1846 roku, sygnowane „F. Chopin”,
- pianino firmy Ignace Playel (nr 13555) kolem r. 1846, označené „ F. Chopin”,

Znaczek Ajmanu,
wydany w 1972 r.
Známka Ajmanu
z roku 1972.
.

foto : Emil Karzełek, 2005 r.
- kopię odlewu lewej ręki Fryderyka Chopina wg Auguste’a Clésingera z października 1849 roku, wykonaną w 1982 roku przez Tadeusza Łopieńskiego (brąz patynowany),
- kopii odlítku levé ruky Fryderyka Chopina podle Auguste’a Clésingera z října 1949, zhotovenou
Tadeuszem Łopieńským v roce 1982 (patinovaný bronz),

Znaczek Ajmanu,
wydany w 1972 r
Známka Ajmanu
z roku 1972.
.

Wydawnictwo
krea, 2010 rok,
Vydavatelství
krea, rok 2010
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- złoty zegarek kieszonkowy wręczony dziesięcioletniemu Fryderykowi w Warszawie 3. stycznia 1820
LOVÉK
roku przez włoską śpiewaczkę Angelikę Catalani z okazji i na pamiątkę jego koncertu,
- zlaté kapesní hodinky
věnované desetiletému Fryderykovi ve
Varńavě 3. ledna 1820
italskou
zpěvačkou
Angelikou Catalani u
příleņitosti a na památku jeho koncertu

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa,
1995 rok
Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa,
1995
.
- złotą bransoletę Ludwiki
Jędrzejewiczówny, siostrzenicy kompozytora, ofiarowaną przez Jane Wilhelminę Stirling po 1849 roku w Paryżu,
- zlatý náramek věnováný Jane Wilhelminou Stirlingovou po roce 1849 v Paříņi neteři skladatele, Ludwice
Jędrzejewiczové,

Kamea w koralu
przedstawia profil
Fryderyka Chopina wg medalionu
Jean-FrancoisAntoine Bovy’ego;
emalie z napisami
i fragmentami
utworów : Frederic
CHOPIN / 18101849 / Żelazowa
Wola / Paris /
NOCTURNE /
PRELUDIUM /
BALLADE /
MAZOURKA /
MARCHE.

Wydawnictwo
krea, 2010 rok
Vydavatelství
krea, rok
2010
.

Koralová kamej zobrazuje profil Fryderyka Chopina podle medailónu Jean-Francois-Antoine Bovyho; emailované desky s názvy a
úryvky skladeb: Frederic CHOPIN / 1810-1849 / Żelazowa Wola / Paris / NOCTURNE / PRELUDIUM / BALLADE / MAZOURKA / MARCHE.
.
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- kalendarzyk
LOVÉK kieszonkowy Fryderyka Chopina z 1848 roku oraz kopertę jedwabną z inicjałami „GF”
(George Fryderyk), zawierającą pukiel włosów George Sand i bilet wizytowy Fryderyka Chopina
z autografem kompozytora,
- kapesní diář Fryderyka Chopina z 1848 roku a hedvábnou obálku s inicjály „GF” (George Fryderyk),
s kadeří vlasů George Sand a Chopinovou navńtívenkou s jeho autografem,

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa,
1995 rok

Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza Warszawa, 1995
.

- pochodzący z XIX wieku z Bad Reinerz
kubek do picia wód mineralnych,
- pohárek na minerální vodu z 19. století
z Bad Reinerz,

Wydawnictwo krea, 2010 rok
Vydavatelství krea, rok 2010
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- miniaturę Anny Chamiec (akwarela i gwasz),
wykonaną wg portretu olejnego Ambrożego
Mieroszewskiego
z 1829 roku,
LOVÉK
- miniaturu Anny Chamiec (akvarel a kvań),
podle portrétu (olej) Ambrożego Mieroszewského z roku 1829

Wydawca :
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW PRASA KSIĄŻKA
RUCH 1975 rok, nakład 5.000 egzemplarzy.
Vydavatel:
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW PRASA KSIĄŻKA
RUCH 1975 , náklad 5.000 výtisků.

- kopię portretu pędzla Eugene Delacroix
z 1838 roku, wykonaną przez Ludwika
Wawrynkiewicza w Paryżu w 1972 roku.
- kopii portrétu namalovaného Eugenem
Delacroix z roku 1838, od Ludwika Wawrynkiewicze v Paříņi roku 1972.

Wydawca :
Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa, 1995 rok,
fot. W. Stasiak
Vydavatel :
Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa, 1995,
fot. W. Stasiak
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NaLOVÉK
II piętrze gmachu
Akademii Sztuk Pięknych
przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, znajduje się
Salonik Chopinów będący
oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina.
Ve 2. patře budovy Akademie umění (Akademia
Sztuk Pięknych) na ulici
Krakowské Przedmieście
č. 5, je umístěn salónek
rodiny Chopinovy, který je
filiálkou Muzea Fryderyka
Chopina.
Wydawca : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, 1969 r., Nakł. 20.000
Vydavatel : Biuro Wydawnicze
„RUCH”, 1969 , náklad 20.000
.

Przy ul. Krakowskie
Przedmieście w Kościele św. Krzyża, w drugim
filarze po lewej stronie
nawy głównej, zostało
umieszczone serce Fryderyka Chopina.
Czeski

Karnet wydany w 1955 r. z okazji
V Światowego Festiwalu Młodzieży
i Studentów.
Karnet vydáný v roce 1955
u příležitosti V. Světového festivalu
mládeže a studentů.

foto : Emil Karzełek, 2010 r.

Na ul. Krakowskie Przed-.
mieście se nachází kostel
sv. Kříņe, zde bylo ve
druhém pilíři na levé straně
hlavní lodi umístěno srdce
Fryderyka Chopina.
- III / 40 -

foto : Emil Karzełek, 2010 r.

MIEJSCA PAMIĘCI I KULTU W A R S Z A W A PAMĚTNÍ a KULTOVNÍ MÍSTA
Raz
na 5 lat Warszawa jest opanowana przez
LOVÉK
„chopinistów” z całego świata – odbywają się
tutaj Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne
im. Fryderyka Chopina.
Jednou za 5 let je Varńava zaplavena „chopinisty” z celého světa – probíhají tady Mezinárodní klavírní soutěņe Fryderyka Chopina.
Inicjatorem Konkursów Chopinowskich był wybitny
polski pianista - pedagog i kompozytor, prof. Jerzy
Żurawlew.
Iniciátorem Chopinovských soutěņí byl významný
polský klavirista – pedagog a skladatel prof. Jerzy
Żurawlew.
Wyd. : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 r., nakł. 3.150 + 200 egz.
Vyd. : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979, nakl. 3.150 + 200 výtisků

Miejsce konkursów nr I ÷ III to Filharmonia
Warszawska, nr IV to ocalały budynek „Romy”,
nr V do nadal to Filharmonia Warszawska awansowana po odbudowie do rangi Filharmonii
Narodowej.

.

Místem konání prvních tří edicí soutěņe byla
Varńavská filharmonie, čtvrtá se konala v
zachráněné budově divadla „Roma”, dějińtěm páté
edice a následujících se opět stala Varńavská
filharmonie po rekonstrukci povýńena na Národní
filharmonii.

Předválečná Varńavská filharmonie - ilustrace
z díla „Kroniki Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927 - 1995”

Przedwojenna Filharmonia Warszawska - ilustracja
z „Kroniki Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927 - 1995”
.
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Pierwszy „Międzynarodowy Konkurs imienia Fr. Chopina”, odbył się w dniach 23÷30.
stycznia 1927 r. (w pierwotnej wersji miał rozpocząć się

LOVÉK

w dniu planowanego odsłonięcia pomnika Chopina w
Łazienkach Królewskich, tj. 15. października 1926 roku)

První „Mezinárodní klavirní soutěž Fr. Chopina”, se konala ve dnech 23 ÷ 30. ledna 1927
(původně měla začínat v den plánovaného odhalení
Chopinova pomníku v parku Łazienki Królewskie,
tj. 15. října 1926 ).
Lew Oborin ze Związku Radzieckiego został Laureatem I Nagrody - otrzymał nagrodę Prezydenta
Rzeczypospolitej (5.000 zł) oraz kilim buczacki.
Lew Oborin ze Sovětského Svazu se stal laureátem
1. ceny – získal cenu Prezidenta Polské Republiky
(5.000 zl) a k tomu buczacký kelim.
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 3.150 + 200 egz.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
nakl. 3.150 + 200 výtisků.
I
.

„II-gi Międzynarodowy Konkurs imienia Fr.
Chopina dla Pianistów w Warszawie” został
przeprowadzony w dniach od 6. do 23. marca
1932 roku.
„II. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka
Chopina ve Varšavě” probíhala ve dnech od
6. do 23. března 1932.
Aleksander Uniński (urodzony w Kijowie a stale
mieszkający w Stanach Zjednoczonych) został
Laureatem I Nagrody - otrzymał nagrodę
Prezydenta Rzeczypospolitej (5.000 zł) oraz
nagrodę Polskiego Radia (płaskorzeźba głowy
Chopina) za najlepsze wykonanie mazurków.
Aleksander Unińský (nar.v Kyjevě trvalé ņijící
v USA) se stal laureátem 1. ceny – obdrņel cenu
Prezidenta Polské Republiky (5.000 zl) jak
rovněņ cenu Polského Rozhlasu
(basreliéf
hlavy Chopina) za nejlepńí provedení mazurek.
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„III-ci
Międzynarodowy Konkurs imienia
LOVÉK
Fr. Chopina dla Pianistów w Warszawie”
został przeprowadzony w dniach od 21. lutego
do 12. marca 1937 roku.
„III. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka
Chopina pro klavíristy ve Varšavě” se konala
ve dnech od 21. února do 12. března 1937.
Jakow Zak ze Związku Radzieckiego został
Laureatem I Nagrody - otrzymał nagrodę
Prezydenta Rzeczypospolitej (5.000 zł) oraz
nagrodę Polskiego Radia (srebrny odlew
pośmiertnej maski Chopina) za najlepsze
wykonanie mazurków.
Jakow Zak ze Sovětského Svazu se stal
laureátem 1. ceny – obdrņel cenu Prezidenta
Polské Republiky (5.000 zl) a také cenu
Polského Rozhlasu (stříbrný odlitek chopinovy
posmrtné masky) za nejlepńí
provedení
mazurek.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 3.150 + 200 egz.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
nakl. 3.150 + 200 výtisků.
.

Urodzony w Warszawie w 1914 roku Witold
Małcużyński zdobył III Nagrodę - Ministra
Spraw Zagranicznych (2.500 zł).
Narozen ve Varńavě v roce 1914 Witold Małcużyński získal 3. cenu - ministra zahraničí
(2.500 zl).

Zdjęcie Witolda Małcużyńskiego – jurora VI, VII i IX MKP
im. Fryderyka Chopina.
Foto Witolda Małcużyńského – porotce VI., VII. a IX. MKS
Fryderyka Chopina.
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„IV Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów” odbył się w okresie od 15. września do 15. października 1949 r.
(z siedmioletnim opóźnieniem - w 1942 roku konkurs nie odbył

LOVÉK

się ze względu na zakaz grania niektórych utworów Fryderyka
Chopina, tych najbardziej polskich pod względem treści i
formy : Polonezów, Mazurków i Etiudy c-moll).

„IV. Mezinárodní klavírní soutěž Fr.
Chopina” se konala v období od 15. září do
15. října 1949 (se sedmiletým zpožděním – v 1942 roce se
soutěž neuskutečnila z důvodu zákazu interpretace některých
skladeb F. Chopina, z hlediska obsahu a formy těch nejvíce
polských (polonézy, mazurky a Etuda c-moll ).

Halina Czerny – Stefańska z Polski została
(ex aequo z Bellą Dawidowicz ze Związku
Radzieckiego) Laureatką I Nagrody – Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów (1.000.000 zł).
Halina Czerny – Stefańska z Polska se stala
(ex aequo s Bellou Dawidowicz ze Sovětského
Svazu) laureátkou 1. ceny – Prezidenta Polské
Republiky a premiéra (1.000.000 zl).
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 3.150 + 200 egz.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
nakl. 3.150 + 200 výtisků.
I

W czasie Konkursu Urząd Pocztowy Warszawa 1
stosował datownik okolicznościowy ze zmienną datą.
V průběhu trvání
soutěņě Pońtovní
úřad Varńava 1
pouņíval příleņitostní razítko s
nastavitelným datem.

„V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
Fryderyka Chopina” przeprowadzono w okresie od
21(22). lutego do 20(21). marca 1955 roku, z rocznym
opóźnieniem spowodowanym odbudową Filharmonii.
„V. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina”
se uskutečnila v době od 21(22). února do 20(21). března
1955, s ročním zpoņděním, které bylo způsobeno
rekonstrukcí Filharmonie.
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Już
w dniu 8. listopada 1954 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu
LOVÉK
3-znaczkową serię „V Konkurs im. F. Chopina”.
Jiņ 8. listopadu 1954 Polská pońta uvedla do oběhu 3-známkovou sérii
„V. Soutěņ F. Chopina“ (V Konkurs im. F. Chopina).
Znaczki wykonano w PWPW w Warszawie rotograwiurą wg projektu Cz. Kaczmarczyka
w nakładzie : 40.040.000 szt. (45 gr) + 15.220.000 szt. (60 gr) + 210.000 szt. (1 zł).
Urząd Pocztowy Warszawa 1 stosował datownik pierwszego dnia obiegu znaczka (8. 11. 54).
Známky byly vydány PWPW ve Varńavě hlubotiskem podle návrhu Cz. Kaczmarczyka nákladem :
40.040.000 kusů. (45 gr) + 15.220.000 kusů. (60 gr) + 210.000 ks. (1 zl).
Pońtovní úřad Varńava 1 používal příležitostné razítko prvního dne vydání známky (8.11.54)

Z okazji Konkursu wydano
karnet z pełną serią znaczków
skasowanych stemplem okolicznościowym z datą dnia
otwarcia Konkursu.
Dochód ze sprzedaży karnetów
zasilił Fundusz Stypendiów i
Burs im. F. Chopina.
U příležitosti soutěže byl vydán
blok s plnou serií známek
znehodnocených příležitostním
razítkem s datem zahájení
soutěže. Příjem z prodeje známek přispěl do Fondu stipendíí
a internátů F. Chopina.

Karnet - strona 2.
Karnet - 2. stránka
.

Karnet - str. 1 Karnet - 1. str.
.

Karnet - 3. stránka

Karnet - strona 3.
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WLOVÉK
dniu rozpoczęcia Konkursu, 22. lutego 1955 roku, Poczta Polska wprowadziła do
obiegu 2-znaczkową serię „V Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina”.
V den zahájení soutěņe, 22. února 1955, Polská pońta uvedla do oběhu 2 - známkovou
serii „V. Mezinárodní soutěņ F. Chopina“.
Znaczki, wg projektu K. Podlasieckiego, wykonano w PWPW w Warszawie stalorytem - rytował Czesław Słania w nakładzie : 26.099.000 szt. (4o gr) + 331.000 szt. (60 gr).
Známky podle návrhu K. Podlasieckého, byly vydány PWPW ve Varńavě, ocelotisk - rytec Czesław Słania - náklad :
26.099.000 kst. (4o gr) + 331.000 ks. (60 gr).

Z okazji Konkursu wydano
karnet z pełną serią znaczków
skasowanych stemplem okolicznościowym z datą dnia
zamknięcia Konkursu.
Dochód ze sprzedaży karnetów
zasilił Fundusz Stypendiów i
Burs im. F. Chopina.
U příležitosti soutěže byl vydán
blok s plnou serií známek
znehodnocených příležitostním
razítkem s datem zahájení
soutěže. Příjem z prodeje známek přispěl do Fondu stipendíí
a internátů F. Chopina.

Karnet – strona 2.

Karnet - 2. stránka
.

Karnet - str. 1 Karnet - 1. str
.

Karnet – strona 3.

Karnet - 3. stránka
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LOVÉK

W czasie trwania Konkursu Urząd Pocztowy
Warszawa 2 stosował wirnik z okolicznościową
nakładką.
V průběhu trvání soutěņe Pońtovní úřad Varńava 2
pouņíval strojové razítko s příleņitostným,
propagačním textem.

Już w 1953 roku wydany został przez WAG
plakat, autorstwa Konstantego M. Spopoćko,
zapowiadający ten jubileuszowy konkurs.
Jiņ v roce 1953 byl vydán WAG plakát podle
návrhu Konstantego M. Spopoćko, oznamující
konání této jubilejní soutěņe.

Wyd. : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 5.000 egzemplarzy.

Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.
.

Drugi plakat wydany został, również przez
WAG, w roku 1954 wg projektu Tadeusza
Treptowskiego.
Druhý plakát był vydán také WAG v roce 1954
podle návrhu Tadeusze Treptovského.
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Urodzony
LOVÉK w 1932 roku w Chodzieży Adam
Harasiewicz został laureatem I Nagrody,
otrzymując jednocześnie przynależną jej kwotę
30.000 zł.
To wyróżnienie było bezbłędną zapowiedzią
sławy polskiego artysty.
Narozenému v roce 1932 v Chodzieży Adamu
Harasiewiczovi była udělěna 1. cena, spolu
s přísluńnou částkou 30.000 zl.
Toto vyznamenání bylo předzvěstí nadcházející
slávy polského umělce.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
fot. B. J. Dorys, nakład 3.150 + 200 egzemplarzy.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 ,
fot. B. J. Dorys, náklad 3.150 + 200 kusů.

„VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” odbył się w okresie od
.
22. lutego do 13. marca
1960 roku, również w
Filharmonii Narodowej.
„VI. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka
Chopina” proběhla od
22. února do 13. března
1960, rovněņ v Národní
filharmonii.

Wydawca : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1979 rok,
fot. Sokołowski - CAF,
nakład 3.150 + 200 egzempl.
Vydavatel : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1979 ,
fot. Sokołowski - CAF,
náklad 3.150 + 200 výtisků.
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Ten,
organizowany w Roku Chopinowskim, Konkurs zapowiadał plakat wydany w 1959 roku przez WAG
LOVÉK
wg projektu Manfreda Kruski.
Na tuto soutěņ, pořádanou v Roce Chopina,
upozorňoval plakát, který vydal v roce 1959
WAG podle návrhu Manfreda Kruski.
Maurizio Pollini z Włoch został Laureatem I
Nagrody, otrzymał również Nagrodę Specjalną
Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego
Warszawy.
Ital Maurizio Pollini obdrņel 1. cenu, a s ní
mimořádnou cenu Prezídia Národní rady
Hlavního města Varńavy.

z „Kroniki Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych
im. Fryderyka Chopina 1927 - 1995”, str. 100
Wyd. : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1979 rok,
nakład . 5.000 sztuk.
Vyd. : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.

.

Konkurs został udokumentowany stemplem
okolicznościowym stosowanym w Urzędzie
Pocztowym Warszawa 1.
Soutěņ
byla
dokumentována příleņitostním
razítkem
pouņívaným
na Pońtovním úřadě
Varńava 1.
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„VII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” (zwany „Wielkim”) został
LOVÉK
przeprowadzony w dniach od 22. lutego do 16(13). marca 1965 roku.
Po raz pierwszy program dzielił się na 3 etapy i finał.
„VII. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina” ( nazvána „Velkou”) se uskutečnila v době
od 22. února do 16(13.) března 1965.
Poprvé byl program rozdělěn na tří části a finále.
W 1963 roku wydany został przez WAG plakat
wg projektu Rosława Szaybo.
V roce1963 byl vydán WAG plakát podle
návrhu Rosława Szaybo.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 5.000 egzemplarzy.

Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.

.

Drugi plakat wydany został, również przez
WAG, w 1964 roku. Autorem projektu jest
Stefan Małecki.
Druhý plakát byl vydán, také WAG, v roce
1964. Autorem návrhu je Stefan Małecki.
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Poczta Polska w dniu 12.
01. 1965 r. wprowadziła
do obiegu całostkę z wydrukowanym znaczkiem
o nominale 40 gr.

LOVÉK

Polska Pońta dne 12. 1.
1965 dala do oběhu
celinu s vytińtěnou
známkou v hodnotě
40 gr.

Offset PWPW Warszawa,
Autor projektu : Stefan Małecki,
Nakład : 94.500 sztuk.
Ofset PWPW Warszawa,
Autor návrhu : Stefan Małecki,
náklad : 94.500 kusů.

W tym samym dniu Poczta Polska wprowadziła do obiegu kopertę lotniczą z wydrukowanym znaczkiem
.
o nominale 3,40 zł., wg projektu Stefana Małeckiego.
Ve stejný den Polská Pońta uvedla do oběhu leteckou obálku s natińtěnou známkou nominální hodnoty
3,40 zl. podle návrhu Stefana Małeckého.

Nakład I : 624.000 sztuk
Náklad I : 624.000 kusů

Koperty z nakładu I różniące
się papierem oraz intensywnością poddruku tła giloszowego wewnątrz koperty.
Obálky 1. nákladu se
odlińují papírem a intenzitou
podtisku gilońového
podkladu uvnitř obálky.
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LOVÉK

Nakład II : 481.600 sztuk
Náklad II : 481.600 kusů
\

Nakład III : 209.000 sztuk
Náklad III : 209.000 kusů

Martha Argerich z Argentyny została
Laureatką I nagrody i otrzymała przypisaną tej
nagrodzie kwotę 40.000 zł.
Martha Argerich z Argentíny se stala
laureátkou 1. ceny a přísluńela jí částka 40.000
zł, která byla této ceně přidělena.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
fot. A. Zborski, nakład 3.150 + 200 egzemplarzy.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 ,
fot. A. Zborski, náklad 3.150 + 200 kusů.

.

Poszczególne dni VII Konkursu były
dokumentowane dziennym datownikiem
okolicznościowym, stosowanym przez
Urząd Pocztowy Warszawa 1.
Jednotlivé dny VII. Soutěņe były
dokumentovány razítkem s přísluńným,
příleņitostným
datem,
pouņívaným
Pońtovním úřadem Varńava 1.
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„VIII
Międzynarodowy Konkurs PianistyczLOVÉK
ny im. Fryderyka Chopina” przeprowadzono, po raz pierwszy jesienią, w dniach
6(7) ÷ 25(21). października 1970 roku.
„VIII. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina“ poprvé proběhla na podzim,
ve dnech 6.7.) ÷ 25(21.) října 1970.
Ten Konkurs zapowiadały dwa plakaty wydane
w 1969 roku przez WAG, które zaprojektowali
Bronisław Zelek (po prawej) i Stefan Małecki
(poniżej).
Tuto soutěņ propagovaly dva plakáty vydané v
r. 1969, vydání WAG, které navrhli Bronisław
Zelek (vpravo) a Stefan Małecki (níņe).
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 5.000 egzemplarzy.

Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.

.

Kalendarzyk szkolny na 1970 r. - str. 1 - Wyd. : PWHDA Warszawa, 1969 r., nakł. 600.000 szt.

Ńkolní diář na rok 1970 -1. str.- Vyd. PWHDA Varńava, 1969 , nakl. 600.000 kusů.
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Poczta
Polska wprowadziła w dniu 25. maja 1970 roku do obiegu kopertę lotniczą z wydrukowanym
LOVÉK
znaczkiem o nominale 3,40 zł.
Polská pońta uvedla do oběhu dne 25. května 1970 leteckou obálku s natińtěnou známkou v hodnotě
3,40 zl.
Offset PWPW Warszawa,
Autor projektu :
Stefan Małecki.
Nakład : 94.500 sztuk.
Ofset PWPW Varńava,
Autor návrhu :
Stefan Małecki.
Naklad : 94.500 kusů.
.

Nakład I : 550.000 sztuk
Náklad I : 550.000 kusů
Nakład II : 580.000 sztuk
Náklad II : 580.000 kusů
Nakład III : 672.200 sztuk
Náklad III : 672.200 kusů
Nakład IV : 700.000 sztuk
Náklad IV : 700.000 kusů

W dniu 28. lipca 1970
roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu kartkę
pocztową z wydrukowanym znaczkiem o nominale 40 gr.
Polská pońta uvedla do
oběhu 28. července 1970
pohlednici s natińtěnou
známkou v hodnotě 40 gr.

Offset PWPW Warszawa,
Autor projektu : Stefan Małecki,
Nakład : 103.500 sztuk.
Ofset PWPW Varńava,
Autor návrhu : Stefan Małecki,
Náklad : 103.500 kusů.
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WLOVÉK
dniu 8. września 1970 roku
Poczta Polska wprowadziła do
obiegu 1 znaczek pocztowy.
Dne 8. září 1970 Polská pońta
uvedla do oběhu 1
pońtovní
známku.

Znaczek drukowano w PWPW Warszawa
stalorytem (rysunek) i rotograwiurą (tło).
Ząbkowanie ramkowe 11 : 11¼.
Projekt : Stefan Małecki, ryt E. Tirdiszek.
Nakład : 2.833.040 znaczków.
Známka była tińtěna PWPW Varńava
ocelotiskem (kresba) v kombinaci s hlubotiskem (pozadí).
Zoubkování rámcové 11 : 11¼.
Návrh : Stefan Małecki, rytec E. Tirdiszek.
Náklad : 2.833.040 známek.

Skan 80 – znaczkowego (10 x 8) arkusza
sprzedażnego o wymiarach 304 x 343 mm.
Skan 80 – známkového (10 x 8) přepážkového archu s rozměry 304 x 343 mm.
I

.

Koperta Pierwszego
Dnia Obiegu wg projektu Stefana Małeckiego wydana w nakładzie 22.000 sztuk.
Obálka prvního dne
oběhu podle návrhu
Stefana Małeckého,
náklad 22.000 kusů.
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„IX
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
LOVÉK
6(7). ÷ 29(28). października 1975 roku.

Chopina” odbył się w dniach

„IX. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka
Chopina" se konala ve dnech 6.(7.) ÷ 29(28.)
října 1975.

Konkurs propagował plakat wydany w 1974
roku przez Krajowa Agencję Wydawniczą wg
projektu Elżbiety Wejsflog.
Soutěņ propagoval plakát, který byl vydán
v roce 1974. Vyd.: Krajowa Agencja Wydawnicza podle návrhu Elżbiety Wejsflog.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
nakład 5.000 sztuk.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.
.

W
czasie
trwania
Konkursu w Urzędzie
Pocztowym Warszawa 2
stosowany był datownik
(wirnik) ze zmienną datą.
V průběhu soutěņe bylo
na Pońtovním úřadě
Varńava 2 pouņíváno
strojové razítko s nastavitelným datem.
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Poczta
Polska wprowadziła w dniu
LOVÉK
7. października 1975 roku do obiegu
znaczek z przywieszką.
Polská pońta uvedla 7. října 1975
do oběhu známku s kupónem.

Znaczek drukowano w PWPW Warszawa
rotograwiurą walcami jednosektorowymi w
arkuszach zawierających 50 znaczków i 50
przywieszek.
Ząbkowanie grzebieniowe 11¾ : 11½.
Autor projektu : Stefan Małecki.
Na znaczku : Fryderyk Chopin, litografia G.
Engelmanna (1833) wg portretu Pierre Roche
Vigneron.
Na przywieszce : faksymile podpisu Chopina.
Nakład : 8.275.000 znaczków i tyleż przywieszek.
Známka była tińtěna PWPW Varńava hlubotiskem jednosektorovými válci, přepážkový
arch obsahuje 50 známek a 50 kupónů.
Hřebenové zoubkování 11¾ : 11½.
Návrh : Stefan Małecki.
Na známce : Fryderyk Chopin, litografie G.
Engelmanna (1833) podle portrétu Pierre
Roche Vigneron.
Na kupónu : faksimile Chopinova podpisu.
Náklad: 8.275.000 známek a stejné množství
kupónů.
Skan 100 - polowego arkusza sprzedażnego = drukowego o wymiarach
298 x 343 mm.
Scan 100 - známkového, přepážkového
archu známek
(totožný s tiskovým
archem), rozměry
298 x 343 mm.
.

Koperta Pierwszego
Dnia Obiegu (FDC)
wg projektu Stefana
Małeckiego.
Obálka Prvního dne
vydání (FDC) podle
návrhu Stefana
Małeckého.
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Laureatem I Nagrody (60.000 zł) i zdobywcą
złotego medalu został 18-letni Polak Krystian
Zimerman, któremu publiczność odśpiewała
„Sto lat” po ogłoszeniu decyzji jury.
Krystian Zimerman otrzymał ponadto
Nagrodę Towarzystwa im. F. Chopina za
najlepsze wykonanie poloneza (20.000 zł)
Nagrodę Komitetu ds. Radia i Telewizji za
najlepsze wykonanie mazurków (20.000 zł).
První cenu (60.000 zł) a zlatou medaili získal
18-letý Polák Krystian Zimerman, na jehoņ
počest po vyhlańení výsledků zazněla z publika
oslavná píseň.
Krystian Zimerman kromě toho získal :
Cenu „Společnosti F. Chopina“ (Towarzystwa im. F. Chopina) za najlepńí provedení polonézy (20.000 zl)
Cenu „Výboru pro rozhlas a televizi“
(Komitetu ds. Radia i Telewizji) za najlepńí
provedení mazurek (20.000 zl).

LOVÉK

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 rok,
fot. CAF, nakład 3.150 + 200 egzemplarzy.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
fot. A. Zborski, náklad 3.150 + 200 kusů.

„X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
.
im. Fryderyka Chopina” przeprowadzono
w
dniach 1(2). ÷ 20(19). października 1980 roku.
„X. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka
Chopina“ se uskutečnila ve dnech 1(2.) ÷
20(19.) října 1980.
Ten jubileuszowy Konkurs zapowiadał plakat
zaprojektowany przez Karola Śliwkę a wydany
w 1979 roku przez WAG.
Tuto jubilejní soutěņ propagoval plakát podle
návrhu Karola Śliwky, vydaný v roce 1979
(WAG).
Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza,
1979 rok, nakład 5.000 sztuk.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979,
náklad 5.000 výtisků.
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WLOVÉK
dniu 2. października 1980 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu 1 znaczek pocztowy.
Dne 2. října 1980 Polská pońta uvedla do oběhu 1 pońtovní známku.

Fragmenty arkusza sprzedażnego
z sektora 1 (identyczne dla sektora 3) :
lewy margines nieprzeperforowany.

Části přepážkového archu z 1. sektoru
(stejné pro 3. sektor) : levý okraj
bez perforace.
.

Fragmenty arkusza sprzedażnego
z sektora 4 (identyczne dla sektora 2) :
lewy margines przeperforowany.

Části přepážkového archu ze 4. sektoru
(stejné pro 2. sektor) : levý okraj
s perforací.

Znaczek drukowano w PWPW Warszawa offsetem formami 4-sektorowymi
w arkuszach zawierających 4 x 5 pól. Autorem projektu jest Stefan Małecki.
Známka tińtěna PWPW Varńava ofsetem, 4-sektorovými tiskovými formami
v přepážkových arńích o 4 x 5 známkových polí. Autor návrhu : S. Małecki.

Usterka druku :
plama.
Tisková chyba :
skvrna.

Datownik pierwszego
dnia obiegu (FDC).
Datum prvního dne
vydání (FDC).
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„XII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” przeprowadzono w okresie
LOVÉK
od 1. do 20(21). października 1990 roku.
„XII. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina” se uskutečnila ve dnech 1. ÷ 20(21.) října 1990.
Z okazji Konkursu zorganizowano w Warszawie wystawę filatelistyczną, którą
dokumentuje datownik okolicznościowy stosowany przez Urząd Pocztowy
Warszawa 1 z datą dnia otwarcia wystawy.

U příleņitosti konání soutěņe byla ve Varńavě zorganizována filatelistická
výstava, dokumentovaná příleņitostným razítkem, s datem zahájení
výstavy, které pouņíval Pońtovní úřad Varńava 1.
„XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” został przeprowadzony
w okresie od 1. do 22. października 1995 roku.
„XIII. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina” se uskutečnila od 1. do 22. října 1995.
Z okazji Konkursu
wydano znaczek, kopertę i datownik FDC
a także kartkę korespondencyjną
oraz
zorganizowano
w
Warszawie
wystawę
filatelistyczną,
którą
dokumentuje datownik
okolicznościowy z datą otwarcia wystawy :
18. października 1995.
Koperta Pierwszego
Dnia Obiegu (FDC).

U příleņitosti soutěņe byla vydána
známka,
obálka
FDC a příleņitostné
razítko. Byl vydán
i
korespondenční
lístek. Ve Varńavě
se také konala filatelistická výstava,
kterou dokumentuje
příleņitostné razítko,
pouņívané ke dni
otevření výstavy :
18. října 1995.
Obálka Prvního
dne vydání (FDC).
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Poczta
Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy w dniu rozpoczęcia Konkursu.
LOVÉK
V den zahájení soutěņe uvedla Polská pońta do oběhu pońtovní známku.

Tytuł emisji umieszczono na górnym
marginesie każdego sektora.
Název emise byl umístěn na horním
okraji každého tiskového sektoru.

.

Na znaczku : fragment
nutowego zapisu „Poloneza” Fryderyka Chopina. Autor projektu : T.
Bogusławski

Znaczek wydrukowano w
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie w nakładzie 2 milionów sztuk,
offsetem z form sześciosektorowych w arkuszach 4 x 5 = 20 znaczków.
Ząbkowanie
grzebieniowe 11¼ : 11½ z lewej
do prawej strony arkusza
drukowego.

1

2
Na známce : úryvek notového zápisu „Polonézy”
Fryderyka Chopina.
Autor návrhu : T. Bogusławski.

3

4

5

6
Hipotetyczny arkusz drukowy
(montaż elektroniczny).

Pravděpodobný vzhled tiskového
archu (elektronická montáž).
.

- III / 61 -

Známka byla vytińtěna
Polskou
tiskárnou
cenných
papírů
ve
Varńavě, nákladem 2 mil.
kusů
ofsetem,
ńesti
sektorovou
tiskovou
formou, v přepážkových
arńích o 4 x 5 = 20 kusech
známek.
Hřebenové
zoubkování
ZHř. 11¼ : 11½ postupující zleva doprava na
přepážkovém
archu
známek.
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„XIV
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” odbył się w dniach 4. ÷ 22.
LOVÉK
października 2000 roku.
„XIV. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina” se konala ve dnech 4. - 22. října 2000.

Ten Konkurs dokumentuje kartka korespondencyjna oraz datownik okolicznościowy stosowany
przez Urząd Pocztowy
Warszawa 1 z datą dnia
otwarcia Konkursu.
Tuto soutěņ dokumentuje
korespondenční lístek a
příleņitostné razítko s
datem zahájení soutěņe,
pouņívané
pońtovním
úřadem Varńava 1.

Telekomunikacja Polska S.A., będąca sponsorem Konkursu, wyemitowała okolicznościowe karty
telefoniczne.
Sponzor, Polské komunikace a.s., vydává u příleņitosti soutěņe i telefonní karty.

„Złota”
karta

„Zlatá”
karta.
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„XV
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” został przeprowadzony
LOVÉK
w dniach 2. ÷ 24. października 2005 roku i był poprzedzony wrześniowymi eliminacjami.
„XV. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina” se uskutečnila ve dnech 2. - 24. října 2005,
předcházely ji v září vyřazovací kola.
Poczta Polska w dniu 16. września 2005 roku wprowadziła do obiegu 1 znaczek w dwóch formach
wydawniczych.
Dne 16. 9. 2005 uvedla Polská pońta do oběhu 1 známku ve dvou různých podobách.
Druk : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa, offset, wg projektu Marii Dziekańskiej. Nakład 1.600.000 sztuk.
Tisk: Polská tiskárna cenných papírů, a.s. Varńava, ofset, podle návrhu Marie Dziekańské. Náklad 1.600.000 kusů.
I forma wydawnicza : arkusz sprzedażny (= 1/6 arkusza drukowego) zawiera 4 x 5 = 20 znaczków. Nakład : 800.000 znaczków =
40.000 arkuszy sprzedażnych.
I způsob vydání : přepážkový arch (=1/6 tiskového archu) obsahuje 4 x 5 = 20 známek. Náklad : 800.000 známek = 40.000 přepážkových
archů.
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II forma wydawnicza : ozdobny arkusik sprzedażny (blok) zawiera 2 x 2 = 4 znaczki. Pod znaczkami faksymile podpisu Chopina wykonane
LOVÉK
techniką
suchego tłoczenia. Nakład : 800.000 znaczków = 200.000 bloków.
II způsob vydání : ozdobný arńík (blok) obsahuje 2 x 2 = 4 známky. Pod známkami je faksimile podpisu Fryderyka Chopina provedené
reliéfovým tiskem . Náklad : 800.000 známek = 200.000 arńíků.

Bloki pakowano po 100 sztuk, na każdej
paczce naklejano unieważniony znaczek
z bloku (tutaj z pola 3.).
Arńíky byly baleny po 100 kusech, na
každý balíček byla nalepena znehodnocená známka z arńíku (zde ze 3.
arńíkového pole).

Urząd Pocztowy Warszawa 1 stosował datownik okolicznościowy z datą pierwszego dnia obiegu znaczka.
Pońtovní úřad Varńava 1 pouņíval příleņitostné razítko
s datem prvního dne vydání známky.
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WLOVÉK
Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 stosowany był również
datownik okolicznościowy ze zmienną datą.
Pońtovní úřad Varńava 1 pouņíval také příleņitostné razítko
s nastavitelnou datumovkou.

Oddział Regionalny CSP
w Warszawie wydał
kartkę korespondencyjną w nakładzie 1500 szt.
Regionální
oddělení
Centrum pońtovní sítě
ve
Varńavě
vydalo
korespondenční
lístek
v nákladu 1500 kusů.
„XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina” zaplanowano na 2 ÷ 23.
października 2010 roku. Po kwietniowych eliminacjach zakwalifikowano do udziału 81 pianistów.
„XVI Mezinárodní pianistická soutěž Fryderyka Chopina” je plánována na 2. ÷ 23. října
2010. Po dubnových vařazovacích kolech se na
ni kvalifikovalo 81 pianistů.
„Chopin Express” to oficjalna, bezpłatna, dwujęzyczna gazeta
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina wydawana przez Instytut Adama Mickiewicza wspólnie
z magazynem muzycznym „Gramophone”. Gazeta rozdawana
podczas Konkursu na ulicach Warszawy oraz w Filharmonii
Narodowej. Po rozpoczęciu Konkursu do każdego numeru gazety
dołączano płytę CD zawierającą wybrane najciekawsze wykonania
z każdego dnia przesłuchań.
„Chopin Express” jsou oficielní, bezplatné noviny XVI.
Mezinárodní klavirní soutěže Fryderyka Chopina. Vydává je
Institut Adama Mickieviče spolu s hudebním magazínem
„Gramophone”. Noviny jsou v době konání soutěže rozdávány
v ulicích Varńavy a současně v Národní filharmonii. Po zahájení
soutěže je do každého čísla novin přiloženo CD, které obsahuje
vybraná, nejzajímavějńí provedení daného dne soutěže.

http://konkurs.chopin.pl/pl/edition/xvi/competition/magazine
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Dzisiejszy dworek w Żelazowej Woli to w rzeczywistości
LOVÉK zaledwie lewa
oficyna dworu Skarbków.
Front strawił ogień w roku
1812, natomiast prawa
oficyna spłonęła w czasie
pierwszej wojny światowej.

Rysunek Wilhelma Lenza z ok. 1891
roku (zdjęcie, oryginał znajduje się
w Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie)
Kresba Wilhelma Lenze kolem
r. 1891 (fotografie, originál uložen
v Muzeu Fryderyka Chopina
ve Varńavě.
.
.

Dneńní sídlo v Żelazové Woli
představuje ve skutečnosti
pouze jediné levé postranní
křídlo dvora hrabat Skarbků.
Přední část shořela v roce
1812 a pravé postranní křídlo
bylo zničeno ohněm v době
1. světové války.

Pocztówka wydana przez
THEO PRESSER CO.
Philadelphia, Pa., USA
Pohlednice vydaná
THEO PRESSER CO.
Philadelphia, Pa., USA.
.
.

Kartka przedstawiająca stan z początku XX wieku (wydawca nieznany)
Pohlednice znázorňuje stav z počátku
20. stol. (neznámý vydavatel).
.
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WLOVÉK
okresie ostatnich 200 lat dom urodzenia Fryderyka Chopina zmieniał swój wygląd, w latach 30-tych
XX wieku był przebudowany.
Za posledních 200 let měnil rodný dům
Fryderyka Chopina svůj vzhled, ve 30. l. 20.
stol. prońel přestavbou.

Znaczki - cegiełki na dom
Chopina w Żelazowej Woli.
Wydane w latach 30-tych XX wieku,
zasiliły fundusz przebudowy.

Známky – cihličky na Chopinův
dům v Żelazové Woli. Vydané ve 30.
l. 20. stol., podpořily přestavbový fond.

Wydawca : PTTK Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” Wrocław,
1965 rok, nakład 260 sztuk, Fot. A. Kaczkowski.

Vydavatel : PTTK Výrobní závod „FotoPam” Vratislav, 1965, náklad 260 ks.
Fot. A. Kaczkowski
.
.

Widok przebudowanego
domu urodzenia
Fryderyka Chopina
stanowi ilustrację
kartki pocztowej
wydanej przez Pocztę
Polską w 1980 roku.
Pohlednice s přestavěným
rodným domem
Fryderyka Chopina
vydaná Polskou pońtou
v roce 1980.

Offset, PWPW Warszawa, nakład 526.000 sztuk, projekt
Stefan Małecki. Obieg pocztowy od 2. października 1980
r.

Ofsetový tisk, PWPW Varńava, náklad 526.000 ks, projekt
Stefan Małecki. V pońtovním oběhu od 2. října 1980.
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Wnętrze
LOVÉKdomu również
było poddawane zabiegom renowacyjnym.
Interiér
byl
zrekonstruován.

rovněņ

Wyd. : Instytut Fryderyka Chopina, fot. : Cz. Olszewski, druk :
RSW „Prasa” Warszawa, 1949 r

Vydavatel : Institut Fryderyka
Chopina, fot. : Cz. Olszewski,
tisk RSW „Prasa” Varńava, 1949.

.
.

Wydawca : Biuro Wydawnicze RUCH,
1963 rok, nakład 3.000 egzemplarzy,
fot. A. Zborski.
Vydavatel : Biuro Wydawnicze RUCH,
1963 , náklad 3.000 výtisků,
fot. A. Zborski.

.
.

Wydawca : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 rok,
Nakład 5 000 egzemplarzy, fot. P. Krassowski.
Vydavatel : Krajowa Agencja Wydawnicza, rok 1990,
náklad 5 000 ks. Fot. P. Krassowski
.
.
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Poczta
Polska wprowadziła do obiegu w dniu 14. 04. 2000 r., w
LOVÉK
ramach VI wydania serii „Dworki polskie”, znaczek o nominale
1,55 zł przedstawiający Dwór w Żelazowej Woli.
Polská pońta zavedla do pońtovního provozu dne 14.4.2000 v rámci
vydání emise „Polské dvory“ známku nominální hodnoty 1,55 zł.
představující Dvůr v Ņelezné Voli.
Znaczek i datownik pierwszego dnia obiegu zaprojektował artysta plastyk Andrzej Gosik.
Znaczek wydrukowano w Polskiej
Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie techniką rotograwiurową w wielomilionowych powtarzalnych nakładach w arkuszach zawierających
10 x 10 = 100 znaczków. Na marginesach każdego arkusza
drukowego (= sprzedażnego) znajdują się znaki drukarskie :
- w narożnikach krzyżyki markacyjne
- nad polami 5 i 6 tytuł emisji
- przed 1. polem lustrzany napis „dw1.55zl”
- przed polami 1 i 2 lustrzany 5-barwny napis „cmyks”
(oznaczenie barw druku : c = niebieski, m = czerwony, y = żółty,
k = czerwony, s = specjalny)
- przed 91. polem skala barwy jasnoniebieskiej, skale pozostałych
czterech barw powyżej
- po polach 10 i 20 próby pięciu barw (powtarzane na całej
długości marginesu)
- na dolnym marginesie znaki dla autotronu i numer arkusza.
Známku, FDC a razítko prvního dne vydání navrhl grafik Andrej
Gosik. Známka byla vytińtěna v Polské tiskárně cenných papírů,
a.s. ve Varńavě rotačním hlubotiskem v mnohamiliónovém, opakujícím se nákladu v tiskových arńích po 10x10=100 kusů známek.
Na okrajích každého tiskového archu (rovná se archu přepážkovému), se nacházejí označení tiskárny:
- v rozích PA se nacházejí rozměřovací křížky,
- nad 5. a 6. známkovým polem PA je název emise,
- před 1. známkovým polem PA je zrcadlový nápis „dw 1.55 zl“,
- před 1. a 2. známkovým polem PA je zrcadlový nápis „cmyks“
(v barvách tisku známky, označení tiskových barev : c = modrá,
m = červená, y = žlutá, k = červená, s = speciální),
- před 91. známkovým polem PA je barevná, testovací stupnice světle modrá, ostatní barevné testovací stupnice čtyř barev jsou výńe,
- za 10. a 20. známkovým polem PA jsou zkouńky pěti barev (opakují se po celé délce okraje PA).

Dom urodzenia Fryderyka Chopina znajduje się również na znaczku
wydanym przez Pocztę Kuby w 1997 roku.
Rodný dům Fryderyka Chopina je vyobrazen také na známce vydané
Kubanskou pońtou v roce 1997.
Widok domu rodzinnego Fryderyka Chopina został umieszczony
także na kartach telefonicznych.
Obrázek rodného domu Fryderyka Chopina byl umístěn také na telefonické karty.
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WLOVÉK
2010 roku, Roku
Chopinowskim, miejsce
urodzenia
Fryderyka
Chopina rozpoczęło nowe życie : wyremontowany dworek, odświeżona ekspozycja muzealna, odrestaurowany
park i nowoczesne
pawilony obsługi turystów.
Muzeum w Żelazowej
Woli zmieniło się w
instytucję na miarę
europejską.

Dom urodzenia Fryderyka
Chopina. Wydawca : Lokalna
Organizacja Turystyczna
MAZOWSZE CHOPINA

Rodný dům Fryderyka Chopina.
Vydavatel : Místní turistická
organizace Chopinovo Mazovńe.
.
.

Park w Żelazowej woli –
rozmieszczenie obiektów

Park v Żelazové Woli
– rozmístění objektů
.
.

Mazurek – mostek na Utracie.
Wydawca : Lokalna
Organizacja Turystyczna
MAZOWSZE CHOPINA

Mazurka – mostek přes Utratu.
Vydavatel : Místní turistická
organizace Chopinovo
Mazovńe.
.
.

V roce 2010, který
był vyhláńen Rokem
Fryderyka
Chopina,
dostal jeho rodný dům
zcela
novou
tvář:
opravený
dvůr,
aktualizovaná muzejní
výstava, restaurovaný
park
a
moderní
pavilóny pro turisty.
Muzeum v Żelazové
Woli se proměnilo na
instituci
evropského
formátu.
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Oficjalne
otwarcie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i zabytkowego Parku w Żelazowej Woli nastąpiło
LOVÉK
7. maja 2010 roku.
Oficiální otevření rodného domu
uskutečnilo 7. května 2010.

Fryderyka Chopina a historického Parku v Ņelazowej Woli se
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LOVÉK
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NaLOVÉK
terenie parku ustawione są 4 pomniki.

V parku jsou umístěny 4 pomníky.
Pierwszy z nich to, odsłonięty w 1894 roku, obelisk z popiersiem
Chopina w medalionie i napisem „F. Chopin 22. II. 1810”.
Pomnik zaprojektował Bronisław Żochowski, a wizerunek
kompozytora, wg medalionu J. F. A. Bovy’ego, wykonał Jan
Wojdyła.
V roce 1894 był odhalen první z nich, obelisk s bustou Chopina
v medalionu a s nápisem „F.Chopin 22.2.1810”. Autorem
pomníku je Bronisław Żochowský, podobiznu skladatele podle
medailonku J. F. A. Bovyho namaloval Jan Wojdyła.

Kolejny to odsłonięty 13. lipca 1969 roku pomnik
wg projektu Józefa Gosławskiego z 1955 r.,
cokół wg projektu Wandy Gosławskiej.
Dalńí był odhálen 13.července 1969. Tento pomník vznikl
v roce 1955 podle projektu Józefa Gosławského,
podstavec projektovala Wanda Gosławská
Vydavatel: Vydavatelská
kancelář RUCH, 1969,
náklad 20 000 ks,
fot. K. Jabłoński.

Wydawca : Biuro Wydawnicze RUCH, 1969 rok,
nakład 20.000 sztuk,
fot. K. Jabłoński.

.
.

Wydawca : PTTK Zakład
Wytwórczy „Foto-Pam”
Wrocław, 1963 rok,
nakład 5.100 sztuk,
fot. A. Kaczkowski.

Vydavatel : PTTK Výrobní
dílna „Foto-Pam”
Vratislav, 1963,
náklad 5 100 ks,
fot. A. Kaczkowski.

Najnowsze dzieło
to popiersie
Chopina z brązu,
autorstwa
Zofii Wolskiej,
umieszczone
na postumencie
z piaskowca.
Nejnovějńím dílem
je bronzové
Chopinovo poprsí
(umístěné
na podstavci
z pískovce),
navrhla je
Zofia Wolska.
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OdLOVÉK
2 maja do końca lata w każdą niedzielę w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
odbywają się recitale chopinowskie. Występują wybitni polscy i zagraniczni pianiści, przede wszystkim
laureaci Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina.
Koncerty te odbywają się od 1954 roku.
Od 2. května do konce léta probíhají kaņdou neděli v rodném domě F. Chopina chopinovské recitály.
Vystupují v nich významní polńtí i zahraniční klavíristé, předevńím laureáti Mezinárodních klavirních
soutěņí Fryderyka Chopina.Tyto koncerty jsou pořádany jiņ od roku 1954.
51. sezon koncertowy w 2004 roku dokumentują wydawnictwa pocztowe.
51. koncertní sezónu v 2004 roce dokumentují pońtovní vydání.
Datownik okolicznościowy, ze zmienną datą, stosowany w UP Brochów

Příležitostné razítko
s nastavitelným datem,
používané na pońtě Brochów

.
.

Kartka korespondencyjna wydana przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Warszawie w 2004 roku.
Nakład : 2.000 sztuk.
Autor projektu : A. Gosik.
Korespondenční lístek vydaný Ředitelstvím
obvodní pońty ve Varńavě v roce 2004 .
Náklad : 2.000 kusů. Návrh: A. Gosik.

Żelazowa Wola, jako KOLEBKA CHOPINA, dokumentowana jest stemplami okolicznościowymi ze
.
zmienną datą, stosowanymi przez Urzędy Pocztowe Chodaków (2 typy) i Sochaczew 5.
.

Żelazowa Wola, jako Chopinova kolébka, je doloņena příleņitostními razítky s výměnnou datumovkou,
pouņivanými na pońtovních úřadech v Chodakově a Sochaczevu 5.
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ROCZNICE

1949

100. rocznica śmierci Fryderyka Chopina

VÝROČÍ
100. výročí úmrtí Fryderyka Chopina

Rok 100-nych urodzin ogłoszony został Rokiem Chopinowskim, a w Polsce jubileusz ten uświetnił
Koncert Historyczny w 119. rocznicę pierwszego publicznego koncertu Fryderyka Chopina w Warszawie.
Rok
100.
výročí
narození byl vyhlášen
Chopinovským rokem.
V polsku bylo toto
výročí uctěno Historickým koncertem u
příležitosti 119. výročí
prvního,
veřejného
koncertu
Fryderyka
Chopina ve Varšavě.

Program (okładka i 1. strona) Koncertu,
proj. Stefan Rakowski, druk J. Dziewulski
Warszawa

Program (obálka a 1 strana) koncertu,
Návrhl Stefan Rakowski, tisk J. Dziewulski
- IV / 1 -

ROCZNICE

1949

W Warszawie zorganizowano również Wystawę .

Katalog Wystawy – skan 70 %

VÝROČÍ
Ve varšavě byla zorganizována rovněž i výstava.

Katalog – 70 %

Poczta Czechosłowacka wydała w dniu 24. czerwca 1949 roku 2 znaczki, kopertę Pierwszego Dnia Obiegu
(FDC) z datownikiem okolicznościowym stosowanym przez
Urząd Pocztowy Praga 1.
Československá pošta vydala 24. června 1949 2 známky
a obálku prvního dne vydání (FDC) s příležitostným razítkem
používaným na poště Praha 1.
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ROCZNICE

1960

VÝROČÍ
50. výročí narození Fryderyka Chopina

150. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Rok 150-tych urodzin ogłoszony został Rokiem Chopinowskim, a jubileusz ten udokumentowano wieloma
wydawnictwami, również pocztowymi.
Rok 150. výročí narození byl vyhlášen Chopinovským rokem. Toto výročí bylo zdokumentováno mnoha
vydáními, mezi jinými
i poštovními.
Już w dniu 15. lutego 1960
roku wprowadzona została
do obiegu całostka informująca, że rok 1960 jest
Rokiem Chopinowskim.
Již 15.února 1960 byla
zavedena do poštovního
provozu celina informující
o tom, že rok 1960 je
Chopinovským rokem.
Autor projektu : J. Grabiński.
Druk : offset, PWP Warszawa.
Nakład : 216.500 szt.
Autor návrhu: J.Grabiński.
Tisk: ofset PWPW Varšava
Náklad: 216.500 kusů.

Poczta Polska w dniu 22. 02. 1960 roku wprowadziła do obiegu serię 3 znaczków emisji „150. rocznica
urodzin Fryderyka
Chopina”, wydając również kopertę FDC ze stosownym datownikiem.
Polská pošta dne
22.
02.
1960
zavedla do oběhu
tříznámkovou sérii
„150. výročí narození Fryderyka
Chopina”. Vydala
rovněž
obálku
FDC s příležitostným razítkem.
Autor projektów :
Stefan Małecki
Druk :
PWPW Warszawa

Koperta Pierwszego Dnia Obiegu - FDC

Obálka prvního dne vydání – FDC.
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Autor návrhů :
Stefan Małecki.
Tisk :
PWPW Varšava.

ROCZNICE

1960

VÝROČÍ

Znaczki o nominałach 60 gr i 1,50 zł wydrukowano z jednosektorowych form offsetowych zawierających 10 x 8 = 80 znaczków, na papierze
różnej grubości (0,095 ÷ 0,125 mm) ze znakiem wodnym III w położeniu 5 (60 gr i 1,50 zł) lub 7 (60 gr), białym bez poddruku lub z
kremowym poddrukiem tła o różnym nasileniu.
Známky nominálních hodnot 60gr a 1,50 zł byly vytištěny jednosektorovými, tiskovými formami ofsetem po 10x8=80 kusů známek. Papír
je různé tloušťky (0,095÷0,125 mm. Vodní znak III v poloze 5 (60gr a 1,50 zł) nebo 7 (60gr). Papír bílý, bez podtisku nebo

krémový s podtiskem pozadí o různé intenzitě.

III.5

III.5

III.5

III.7

papier gruby 0,115 mm
bez poddruku tła

papier średni 0,095 mm z
jasnokrem. poddrukiem

papier gruby 0,110 mm z
ciemnokrem. poddrukiem

odmienne - rzadkie - położenie znaku wodnego

guma żółtawa

papír hrubý 0,015 mm
bez podpisku pozadí

papír střední 0,095 mm se
světle krémovým podtiskem

papír hrubý 0,010 mm s
tmavě krémovým podtiskem

vyjímečné – málo se vyskytující poloha vodního znaku

lep nažloutlý

í

Na bocznych marginesach :
liczby rozrachunkowe.
Na okrajích : počítadlo

III.5

III.5

papier średni 0,100
mm bez poddruku tła

papier gruby 0,110 mm
z jasnokrem. poddrukiem

papier gruby 0,125 mm
z ciemnokrem.poddrukiem

papír střední 0,100
mm bez podtisku

papír hrubý 0,110 se světle krémovým podtiskem

tmavě krémovým podtiskem

pozadí
Znaczek o nominale 2,50 zł - portret Fryderyka Chopina z 1838 roku
wg E. Delacroix - drukowano walcem jednosektorowym w arkuszach
10 x 5 = 50 znaczków z liczbami rozrachunkowymi na poziomych
marginesach. Rytował Z. Kowalski. Papier biały różnej grubości
(0,095 ÷ 0,130mm) ze znakiem wodnym III w położeniu 2, 3, 4 lub 8.

papír hrubý 0,125 mm s

R

C

Známka nominální hodnoty 2,50 zł – portrét Frederyka Chopina z
roku 1838 podle E. Delacroix – tisk jednosektorovými tiskovými válci
v přepážkových arších o 10x5=50 kusů známek. Počítadlo se nachází
na vodorovných okrajích. Rytina Z.Kowalski. Papír bílý o různé
tloušťce (0,095÷0,130 mm) s vodním znakem III v poloze 2, 3, 4, 8.

III.8

III.2

papier średni 0,095 mm

papier średni 0,100 mm

papír střední 0,095 mm

papír střední 0,100 mm

III.8

III.4

papier gruby 0,110 mm

papier gruby 0,130 mm

przesunięcia ząbkowania

papír hrubý 0,110 mm

papír hrubý 0,130 mm

posuny zoubkování
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ROCZNICE

1974

125. rocznica śmierci Fryderyka Chopina

VÝROČÍ
125. výročí úmrtí Fryderyka Chopina

Poczta Polska udokumentowała ten jubileusz kartką pocztową z wydrukowanym znakiem opłaty,
wprowadzoną do obiegu w dniu 17. października 1974 roku.
Polská pošta připomněla toto jubileum dopisnicí s natištěnou známkou, uvedenou do poštovního oběhu
17. října 1974.

Offset PWPW,
nakład 100.000 szt.
Projekt : Stefan Małecki
Znak opłaty : portret Chopina
namalowany w 1858 roku
przez Wojciecha Stattlera
wg portretu A. Scheffera.
Ofset PWPW,
náklad 100.000 kusů.
Návrh : Stefan Małecki
Na natištěné známce je portrét
Chopina z roku 1858 namalovaný
Wojciechem Stattlerem
podle portretu A. Scheffera.

Jubileusz ten uświetniła wystawa filatelistyczna „AMPOLPEX – ’74” zorganizowana przez Polish
Philatelic Society (Polską Organizację Filatelistyczną) w Buffalo w stanie Nowy York, co dokumentuje
specjalna koperta oraz datownik okolicznościowy.
- 74” zorganizovaná Polisch Philatelic
Society (Polská filatelistická organizace) v Buffalu ve státě Nový York. Dokumentuje to specielní obálka
a příležitostné razítko.
Datownik wydany
tylko na czas
wystawy (dwa dni)
i używany wyłącznie
na wystawie w
placówce USPS.
(STATION =
Placówka USPS;
USPS = Unites
States Postal Service
= Usługi Pocztowe
Stanów
Zjednoczonych).
Výstavní razítko
používané jen v době
výstavy (dva dny) a
pouze na výstavě ve
stánku USPS (Unites
States Postal Service
- poštovní služby
USA).
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ROCZNICE

1999

150. rocznica śmierci Fryderyka Chopina

VÝROČÍ
150. výročí úmrtí Fryderyka Chopina

W 1999 roku w wielu krajach czczono 150-tą rocznicę śmierci Chopina.
V roce 1999 bylo v mnoha zemích uctěno 150. výročí Chopinova úmrtí.
Poczta Polska wprowadziła w dniu 17. 10. 1999 r. do obiegu
znaczek przedstawiający portret Chopina (autorstwa George
Sand), fragment lewej oficyny Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz podpis kompozytora.
Polská pošta zavedla do poštovního
oběhu dne 17.10.1999 známku s vyobrazením Chopinova
portrétu (autorkou byla George Sand), částí levého křídla
Akademie umění ve Varšavě a skladatelovým podpisem.
Znaczek, wg projektu Andrzeja Heidricha, wydrukowano w PWPW techniką
stalorytniczą (rytował Czesław Słania) na papierze fluorescencyjnym w
nakładzie 1,5 mln sztuk. Arkusz drukowy zawierał 3 arkusze sprzedażne po 50
znaczków w każdym sektorze, oznaczonym kropkami :
Známka byla na základě návrhu Andrzeja Heidricha
vytištěna v PWPW rotačním ocelotiskem (rytec Czesław Słania) na fluorescenčním papíru, náklad 1,5 mln ks. Tiskový arch obsahoval
3 tiskové sektory (po rozřezání přepážkové archy), každý po 50 kusů známek. Každý tiskový sektor je označený příslušným počtem teček :
przed 11. polem - kolejno dla arkuszy nr F3564431, F3564432, F3564433
před 11. známkovým polem – postupně pro archy č. F3564431, F3564432, F3564433

oraz po 50. polu - kolejno dla arkuszy nr F3564431, F3564432, F3564433
a za 50. známkovým polem – postupně pro archy č. F3564431, F3564432, F3564433
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ROCZNICE

1999

VÝROČÍ

Tytuł emisji umieszczony jest na lewym marginesie każdego sektora przed polami 21, 26 i 31
Název emise je umístěn na levém okraji každého sektoru před poli č. 21, 26 a 31

zaś na prawym marginesie po polach 25 i 30 – numer arkusza.
a na pravém okraji za poli č. 25 a 30 - výrobní číslo archu
Na prawym marginesie
każdego arkusza sprzedażnego
po 15. polu podano datę produkcji
(od 18.VI.99 do 21.VI.99).
Na pravém okraji každého
prodejního archu je za 15. polem
uvedeno datum výroby (od
Na dolnym marginesie arkusza
18.6.99 do 21.6.99)
pod 48. polem znajduje się znak dla autotronu.
Na spodním okraji archu je pod 48. polem umístěn znak pro autotron.

Na dolnym marginesie pod polami 46 – 47 skala barwy czarnozielonej.
Na spodním okraji je pod poli č. 46-47 černozelený rejstřík.
Na wielu polach wszystkich sektorów występują usterki druku :

Na mnoha polích všech sektorů se vyskytují tiskové chyby :
40

15
20
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43

ROCZNICE

1999
Poczta Francuska
również w dniu
17. 10. 1999 roku
wprowadziła
do obiegu znaczek
zawierający te same
elementy co znaczek
polski – jest to więc
wydanie wspólne.
Projekt : Andrzej Heidrich
Ryt : Albuisson

Arkusz sprzedażny (45 %)
Prodejní aršík (45%)

Francouzská pošta
.
uvedla 17.10.1999 do
.
poštovního
oběhu
známku s totožným
obrazem, jaký je na
polské známce. Jedná
se tedy o společné
vydání polské a
francouzské pošty.
Projekt: Andrzej Heidrich
Rytec: Albuisson
- IV / 8 -

VÝROČÍ

ROCZNICE

1999

VÝROČÍ
Koperta pierwszego dnia obiegu
(FDC) znaczka
francuskiego.

Obálka z prvního
dne oběhu (FDC)
francouzské
známky

Pierwsze wspólne polsko francuskie wydanie znaczków
upamiętniono
dwoma karnetami.
První společné polskofrancouzské vydání známek bylo
zvěčněno dvěma karnety.
Karnet wydany przez Pocztę Polską w nakładzie 4.000 sztuk
Karnet vydán Polskou poštou, náklad 4.000 ks
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ROCZNICE

1999

Karnet
wydany
przez
Pocztę
Francji
- strony
2+3+4
Karnet vydán Francouzskou poštou - str. 2 + 3 + 4
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VÝROČÍ

ROCZNICE

1999

Karnet wydany przez Pocztę Francji – strony 5 + 6 + 1 (67 %)

VÝROČÍ

Karnet vydán Francouzskou poštou – str. 5 + 6 + 1 (67 %)

„Ministerské”
vydání

Wydane
„ministerialne”

Francouzská Polynézie
uctila toto výročí
známkou
s kupónem.

Polinezja Francuska
uczciła tą rocznicę
znaczkiem
z przywieszką.
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ROCZNICE

1999

VÝROČÍ
Poczta Jugosławii wprowadziła do obiegu
znaczek, wydany w ozdobnym arkusiku z jedną
przywieszką w środku.
Pošta Jugoslávie uvedla do oběhu známku
vydanou jako ozdobný aršík s jedním kupónem
uprostřed.

Urzędy Pocztowe w
Polsce stosowały datowniki
okolicznościowe z datą śmierci
kompozytora.
Poštovní úřady v Polsku
používaly příležitostná
razítka s datem úmrtí
skladatele.
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ROCZNICE

1999

VÝROČÍ

ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) ogłosiła rok 1999 Rokiem Chopinowskim. W Polsce jego
obchody zostały oficjalnie zatwierdzone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra
Kwaśniewskiego 20. stycznia 1999 roku.
Rok 1999 byl Výborem OSN pro osvětu, vědu a kulturu (UNESCO) vyhlášen Chopinovským
rokem. V Polsku byly slavnosti oficiálně vyhlášeny prezidentem PR Aleksandrem Kwaśniewským
20. ledna 1999.

Tato skutečnost je
dokumentována telefonickou kartou, vydanou
firmou Polská telekomunikace a.s.

Fakt ten dokumentuje
m.in. karta telefoniczna
wydana przez Telekomunikację Polską S.A.

Odbywający się corocznie (od 1986 roku) w Bielsku-Białej Festiwal Kompozytorów Polskich, którego
każda z edycji poświęcona jest muzyce innego kompozytora, w Roku Chopinowskim 1999 poświęcony
był Fryderykowi Chopinowi.
Každoročně konaný (od r. 1986) v Bielsku-Białej Festival polských skladatelů, jehož každé konání je
věnováno hudbě jiného skladatele, v Chopinovském roku 1999 byl festival věnován Fryderykovi
Chopinovi.
Datownik okolicznościowy
stosowany przez Urząd Pocztowy
Bielsko-Biała 1 z datą
dnia otwarcia Festiwalu.
Příležitostné razítko používané
poštou Bielsko-Biała 1 s datem
dne otevření Festivalu.

Kartka korespondencyjna wydana przez RUP Bielsko - Biała
w lipcu 1999 roku w nakładzie 10.000 sztuk.
Wykonawca : MiM Bielsko-Biała, proj. M. Wawrzyńczak
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Korespondenční lístek vydaný RUP Bielsko-Biała
v červenci 1999 v nákladu 10.000 kusů.
Produkce : MiM Bielsko-Biała, návrh M.Wawrzyńczak.

ROCZNICE

2010

VÝROČÍ
200. výročí narození Fryderyka Chopina

200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artystycznego Fryderyka
Chopina dla dziedzictwa narodowego i światowego, Uchwałą z dnia 9. maja 2008 roku ustanowił rok 2010
Rokiem Fryderyka Chopina.
Usnesením ze dne 9. května 2008 byl rok 2010 Parlamentem Polské republiky, přesvědčeném o významu
uměleckého přínosu Fryderyka Chopina pro národní a světové dědictví, stanoven Rokem Fryderyka Chopina.

Poczta Polska w dniu 22. 02. 2010 r. wprowadziła do obiegu znaczek o nominale 4,15 zł w formie bloku,
emisji „Rok Fryderyka Chopina”, przedstawiający głowę Fryderyka Chopina z pomnika w Łazienkach
Królewskich w Warszawie.
Polská pošta 22.2.2010 uvedla do poštovního provozu známku nominální hodnoty 4,15 zlotých v podobě aršíku
z emise „Rok Fryderyka Chopina“, na kterém je znázorněna hlava Fryderyka Chopina z pomníku v parku Łazienki
Królewskie ve Varšavě.

Bloki w obydwu wersjach są numerowane.

Bloky obou verzí jsou číslovány.

Znaczek, kopertę i datownik okolicznościowy
zaprojektowała
Marzanna Dąbrowska.

Koperta FDC bloku ze znaczkiem nieper- Obálka FDC s aršíkem s neperforovanou
forowanym, z autografem Pani Marzanny známkou s autografem paní Marzanny
Dąbrowskiej – jedyny znany egzemplarz.
Dąbrowské – jediný známý exemplář.
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Znaczek wydrukowano
techniką offsetową w
nakładach :
- znaczek w bloku perforowany 300.000 szt
- znaczek nieperforowany 110.000 szt.
Autorkou návrhu aršíku, obálky FDC a příležitostného razítka je
Marzanna Dąbrowska.
Aršík je vytištěn rotačním ofsetem v nákladech:
- aršík s perforovanou
známkou,
náklad 300.000 ks
- aršík s neperforovanou známkou,
náklad 110.000 ks

ROCZNICE

2010

Emisję tą promuje karnet - składanka 3 x A4 (poniżej skan 65 % stron 1 i 2)

VÝROČÍ

Emisi propaguje karnet - skládačka 3xA4 (viz scan dole 65% stránky 1 a 2)
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ROCZNICE

2010

Strona 3. karnetu

VÝROČÍ
3. strana karnetu
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Liczne wydawnictwa, również pocztowe z różnych kontynentów, upamiętniają dwusetną rocznicę urodzin
naszego genialnego pianisty i kompozytora.
Dvousté výročí narození polského geniálního klavíristy a skladatele připomněla také vydavatelství různých
kontynent.
Bośnia i
Hercegowina
– Republika
Serbska,
w dniu
1. 03. 2010 r.
wprowadziła
do obiegu
1 znaczek
Bosna a
Hercegovina – Srbská republika, zavedla
dne 1. 3. 2010 do oběhu 1 známku.

Serbia uczciła ten jubileusz
jednym znaczkiem wprowadzonym
do obiegu w dniu 1. 03. 2010 roku.
Srbsko toto jubileum uctilo jednou
známkou zavedenou do oběhu dne
1. 3. 2010
Nominał 1,50 marki. Arkusz sprzedażny zawiera
8 znaczków i 1 przywieszkę. Na znaczku podobizna Chopina wg fotografii Bissona z 1849 r.

Nominální hodnota
1,50 marky.
Přepážkový
arch
obsahuje 8 známek
a 1 kupón.
Na známce je Chopinova podobizna na
základě Bissonovy
fotografie z roku
1849.

Koperta Pierwszego
Dnia Obiegu (FDC)
Obálka prvního
dne vydání (FDC)
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ
Poczta Bułgarii wprowadziła do
obiegu 1 znaczek w dniu 1. 03.
2010 roku.
Bulharská pošta zavedla do oběhu
1 známku dne 1. 3. 2010.

Arkusik sprzedażny zawiera 2 znaczki, 2
przywieszki oraz 2 pustopola. Na pustopolach oraz marginesach – fragment zapisu
nutowego z op. 18.
Prodejní aršík obsahuje 2 známky, dva
potištěné kupóny a dva nepotištěné kupóny .
Na kupónech a okrajích aršíku je umístěna
část notového zápisu op.18.

Poczta Główna
w Sofii stosowała datownik
okolicznościowy (FDC).
Wydane zostały
2 kartki korespondencyjne.

Hlavní
pošta
v
Sofii
používala příležitostné razítko (FDC).
Byly vydány dva korespondenční lístky.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Poczta Wietnamu wprowadziła w dniu 22. lutego 2010 roku do obiegu 1 znaczek oraz stosowała w tym
dniu w Urzędzie Pocztowym w Hanoi datownik okolicznościowy (do FDC).
Vietnamská pošta zavedla do oběhu dne 22.
února 2010 jednu známku a používala v tento
den na Poštovním úřadě
v Hanoi příležitostné
razítko (na FDC).

„specimen ”

CM - karta
maksimum

Koperta
Pierwszego
Dnia Obiegu (FDC)
Obálka
prvního
dne vydání
(FDC)
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Portugalia upamiętniła 200. rocznicę urodzin polskiego genialnego
kompozytora znaczkiem i blokiem,
wprowadzonymi do obiegu w dniu
1. 03. 2010 r.
Portugalsko připommělo 200. výročí
narození
geniálního
polského
skladatele známkou a aršíkem
zavedeným do poštovního oběhu
dne 1. 03. 2010.

Poczta Węgierska wprowadziła w dniu 18. czerwca 2010 roku do obiegu 1 znaczek oraz stosowała w tym
dniu w Urzędzie Pocztowym Budapeszt 5 datownik okolicznościowy (do FDC).
Maďarská pošta zavedla dne 18.června 2010 do oběhu 1 známku. Zároveň používala v tento den na poště
Budapest 5 příležitostné razítko (pro FDC).

Koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC)

Obálka prvního dne vydání – FDC.

Znaczek z górnego rzędu arkusza sprzedażnego z marginesem zawierającym kod kreskowy.
Známka z horní řady přepážkového archu s okrajem obsahujícím čárkový kód.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Poczta Watykanu uhonorowała ten jubileusz znaczkiem wprowadzonym do obiegu w dniu 20. 08. 2010 r.
w ramach emisji „Chopin i Schumann – dwusetna rocznica urodzin”
Pošta Vatikánu uctila toto výročí známkou zavedenou do poštovního oběhu 20.8.2010 v rámci emise
„Chopin a Schumann - dvousté výročí narození”.
Stosowano
datownik
okolicznościowy
(FDC), wspólny
dla obu znaczków
tej emisji.
Používalo se
příležitostné ratko
(FDC), společné
pro obě známky
této emise.

Znaczek drukowano w ozdobnym 10 - znaczkowym arkusiku.
Známka byla tištěna na 10 – známkovém aršíku.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Mołdawia wprowadziła do obiegu w dniu
1. 03. 2010 roku jeden znaczek drukowany
w ozdobnym 10 – znaczkowym arkusiku.
Moldávie zavedla do oběhu dne 1. 03.
2010 jednu známku tištěnou na ozdobném
aršíku v počtu 10 známek.
Stosowany był datownik okolicznościowy (FDC).
Bylo používáno příležitostné razítko (FDC).

Poczta Urugwaju wprowadziła do obiegu w
dniu 21. 07. 2010 roku dwa znaczki
drukowane razem w bloku oraz stosowała
datownik okolicznościowy.
Pošta Uruguay zavedla do poštovního provozu
21. 7. 2010 dvě známky tištěné společně
na jednom aršíku a současně používala
příležitostné ratko k této události.

Koperta Pierwszego Dnia Obiegu
(FDC).
Obálka prvního
dne vydání - FDC.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Jubileusz ten uczciła również Poczta Niemiec wydając całostkę (kopertę z nadrukowanym znaczkiem
opłaty) i stosując datownik okolicznościowy z okazji Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Niemcy –
Polska, zorganizowanej we Frankfurcie nad Odrą w dniach 24 ÷ 26. września 2010 r.
Toto
jubileum
uctila rovněž Německá pošta tím,
že vydala obálku s
natištěnou známkou a používala
příležitostné
razítko u příležitosti
Bilaterální filateliestické výstavy
Německo - Polsko
ve Frankfurtu nad
Odrou ve dnech
24 - 26. září 2010.

Koperta wydana przez CP ORJ w Gorzowie Wlkp. oraz
okolicznościowy datownik i nalepka „R” stosowane przez
UP Słubice 1 z okazji wystawy we Frankfurcie nad Odrą,
upamiętniają jubileusz 200-nych urodzin kompozytora.
Obálka vydaná CP ORJ v Gorzowie Wlkp., příležitostné razítko a R-nálepka používané poštou Słubice 1
u příležitosti výstavy ve Frankfurtu nad Odrou, připomínají výročí dvoustých narozenin skladatele.

Rok Chopinowski promuje kalendarzyk listkowy na 2010 r.
Chopinovský rok propaguje rovněž listový deníček na rok 2010.
Stołeczne Biuro Turystyki.

Turistický úřad hlavního města.
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ROCZNICE

2010

Wydano również monety i medale okolicznościowe.

VÝROČÍ
Byly vydány také mince a příležitostné medaile.
CERTYFIKÁT PRAVOSTI
Průměr :
Kov :
Váha :
Rok vydání :
Země vydání :

200 fryderyků
Příležitostná mince vydaná u příležitosti
200. výročí narození Fryderyka Chopina
Ražba : Slezská mincovna, Spol.s r o
Datum emise: 22.02.2010
Celkový náklad: 4250 kusů
Materiál : stříbro Ag 925 (600 kusů)
Golden Nordic (2000 kusů)
Nové stříbro (2000 kusů)
Průměr 30,88 mm
Váha: Ag 925 – 14,00 g
GN – 11,90 g
NS – 12,30 g
Obal : kapsle
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35 mm
Stříbro 925/1000
15 g
2010
Polsko

ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Jubileusz 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina w Roku Chopinowskim uświetnia wiele imprez o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
U příležitosti jubilea 200. výročí narození Fryderyka Chopina jsou pořádány četné akce, a to jak s místní,
tak s mezinárodní působností.
Już w grudniu 2009 roku zainaugurowano obchody roku Chopinowskiego w Brochowie, organizując
w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia – transmitowany przez Telewizję Polską – koncert kolęd .
Již v prosinci 2009 byly národní slavnosti Chopinovského roku zahájeny v Brochově koncertem koled o
Vánočních svátcích, přenos zajistila Polská televize.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Również w Brochowie zainaugurowano w dniu 22.02.2010 Obchody Roku Chopinowskiego na Mazowszu
Taktéž v Brochově byly dne 22. 2. 2010 zahájeny slavnosti Chopinovského roku na Mazowszu.

Zaproszenie wraz z dołączonym do niego programem.

Pozvánka spolu s připojeným programem.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we
Wrocławiu prezentowało od 26. lutego do
8. kwietnia 2010 roku
swój eksponat w sali
ekspozycyjnej MPiT.
Muzeum pošty a Telekomunikace ve Vratislavi prezentovalo od
26. února do 8. dubna
2010 svou výstavu ve
výstavní síni MPaT.

Foto : Emil Karzełek, 2010 rok

Urząd
Pocztowy
Wrocław 1 stosował datownik okolicznościowy z datą otwarcia Wystawy.
Poštovní úřad
Vratislav 1 používal příležítostné razítko s datem zahájení výstavy.

Wydany został Katalog zawierający informacje o Chopinie oraz
reprodukcje niektórych projektów (znaczków, całostek, plakatów), których oryginały znajdują się w MPiT i zostały zaprezentowane w ekspozycji.
Byl vydán katalog s informacemi o Chopinovi a s reprodukcemi
některých návrhů (známky, celiny, plakáty), jejichž originály jsou
uloženy v MPaT.

Autorka ekspozycji, Barbara Wysocka, z pasją opowiadała
zwiedzającym o eksponacie oraz o Fryderyku Chopinie.
Autorka výstavy, paní Barbara Wysocká, provázela výstavou
a zajímavě vyprávěla o Fryderyku Chopinovi.

Foto : Emil Karzełek, 2010 rok
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Obchody Roku Fryderyka Chopina na Lubelszczyźnie
uświetniła wystawa pamiątek kolekcjonerskich,
zorganizowana w Książnicy Zamojskiej w marcu
2010 roku.
Oslavy Roku Fryderyka Chopina na Lubelszczyźnie
uctila výstava sběratelských památek, zorganizovaná
v Zamojské knihovně v březnu 2010.

Str. 1

Folder propagujący i dokumentujący wystawę.
Propagační a dokumentační materiál výstavy.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Jubileusz ten uczciła „za oceanem” wystawa zorganizowana w dniu 14. marca 2010 roku w Mississauga
(Ontario - Kanada) przez działający tam Polsko - Kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów „Troyak”.
Toto jubileum uctila „za oceánem” výstava zorganizovaná dne 14. března 2010 v Mississauga (OntárioKanada). Výstavu realizovali členové Polsko-Kanadské Společnosti numizmatické a filatelistické „Troyak”.
Fakt ten upamiętnia znaczek z portretem Fryderyka Chopina, namalowanym przez Annę Kondracką – Wiercioch.
Tuto skutečnost připomíná známka s portrétem Fryderyka Chopina v provedení Annou Kondrackou-Wiercioch.

Jest też specjalna koperta
i stempel oraz dokumentujący
tą imprezę datownik okolicznościowy.
Existuje rovněž specielní
obálka a příležitostné razítko
připomínající tuto událost.
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ROCZNICE

2010

Obchody Roku Chopinowskiego zostały uświetnione Wystawą
Filatelistyczną „RYBNKPHILEX 2010”, która zorganizowana
została m.in. z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
co znalazło odzwierciedlenie w eksponatach oraz wydawnictwach
Wystawy (Katalog, datownik okolicznościowy, karnet, kartka korespondencyjna).
Filatelistická výstava „Rybnikphilex 2010” byla také uctěním
Chopinovského roku. Byla zorganizována u příležitosti
200. výročí narození Fryderyka Chopina, což se projevilo
ve vystavených exponátech a v různých vydáních k výstavě
(Katalog, příležitostné razítko, karnet a korespondenční lístek).

Uczestników Otwarcia Wystawy witały utwory Fryderyka
Chopina w wykonaniu uczniów miejscowej Szkoły Muzycznej.
Účastníci vernisáže byli přivítáni skladbami
Fryderyka Chopina v podání žáků místní hudební školy.

Foto : Emil Karzełek, 2010 rok
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VÝROČÍ

ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

W okresie od 1. do 31. października 2010 roku trwała w Karwinie (Czechy) wystawa „CHOPIN 2010”
zorganizowana wspólnie przez Bibliotekę Regionalną w Karwinie-Frysztacie, Koło PZF Nr 46 przy PEC
S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Klub Kolekcjonerów Znaczka Polskiego w Republikach Czeskiej i Słowackiej.
V období
od 1. do 31.
října 2010
se konala
v KarvinéFryštátě
(Česká
republika)
výstava
„CHOPIN
2010”.
Výstavu
společně
zorganizovali :
Regionální
knihovna
v KarvinéFryštátě,
Klub PZF
č. 46
u PEC S.A.
v Jastrzębiu
Zdroju
(Polsko)
a Klub
sběratelů
polské
známky
v České
a Slovenské
republice.
Zaproszenia
wydrukowano
w dwóch wersjach
językowych :
polskiej i czeskiej.
Pozvánky na
výstavu byly
vytištěny ve dvou
jazykových
cerzích, v polštině
a češtině.
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ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Wystawę otwierały kompozycje Fryderyka Chopina, Preludium op. 22 i Nokturn, w wykonaniu uczniów miejscowej Szkoły Muzycznej.
Výstavu zahajovaly skladby Fryderyka Chopina, Preludium opus 22 a Nokturno v provedení žáků místní hudební školy.

Foto : Karol Micza

Foto : Karol Micza

Inicjatorem tej wystawy był Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Pan Jerzy Kronhold, który objął nad nią Honorowy
Patronat.
Iniciátorem výstavy był Generální konsul Polské republiky v Ostravě pan Jerzy Kronhold, který nad výstavou přijal čestný
patronát.

Foto : Karol Micza
- IV / 32 -

ROCZNICE

2010

VÝROČÍ

Foto : Karol Micza

Foto : Karol Micza

Foto : Karol Micza
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE

Stipendijní fond Fryderyka Chopina.

Fundusz Stypendialny im. Fryderyka Chopina.

Stipendijní fond
Fryderyka Chopina
pomáhá nejnadanějším
hudebníkům
a muzykologům.

Každoroční Celopolská
stipendijní soutěž
Fryderyka Chopina
Prosinec 1987.
Kalendarzyk szkolny na 1987 rok. Wydawca : WA. Warszawa,
1986 rok. Nakład 749.950 + 50 egzemplarzy.

Školní deníček na rok 1987. Vydavatel : WA. Varšava 1986,
náklad 749.950 + 50 kusů.

Znaczki – cegiełki wyemitowane przez Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej.
z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny im. .
Fryderyka Chopina.
Známky – cihličky, vydané Společností burz a
Stipendií Polské republiky, určené pro Stipendijní
fond Fryderyka Chopina.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Hotel Chopin w Bratysławie (Słowacja).

Hotel Chopin v Bratislavě (Slovensko).

Budowę hotelu ukończono początkiem 2009 roku. Imię Chopina hotel nosi od jego otwarcia, tj. od dnia 4. czerwca 2009 roku.
Budova hotelu była dokončena počátkem roku 2009. Název Chopin má hotel od jeho otevření, to je od 4. června 2009.

Fragmenty folderu wydanego przez Vienna International.

Prvky propagačního materiálu vydaného Vienna International.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Hotel „Chopin” w
Genui (Włochy).
Hotel
“Chopin”,
Genova (Itálie) –
\

město leží na pobřeží
severovýchodně
od
Monaca a jižně od
Milána.

foto : Emil Karzełek, 2010 r.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Hotel Chopin w Pradze (Czechy).

Hotel Chopin v Praze (Česká republika).

Fragmenty folderu wydanego przez Vienna International.

Prvky propagačního materiálu vydaného Vienna International.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Hotel „Mercure Fryderyk Chopin” w Warszawie
Hotel „Mercure Fryderyk Chopin” ve Varšavě.

foto : Emil Karzełek, 2010 r.

Folder, strona 1.
Propagační materiál, strana 1.

foto : Emil Karzełek, 2010 r.
Pudełko firmowych zapa.
łek produkcji Fabryki
Portret Fryderyka Chopina nad Recepcją w holu hotelu
Zapałek .w Czechowicach
Portrét Fryderyka Chopina nad recepcí v hali hotelu.
- Dziedzicach.
Krabička firemních zápalek produkce ZPZ Czechowice.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Kawiarnia „Cafe Chopin” w Ustroniu.

Kavárna „Cafe Chopin” v Ustroniu (Polsko).

Wydawca : SZAWIŃSKI,
foto : Grzegorz Szawiński.
Vydavatel : SZAWIŃSKI,
foto : Grzegorz Szawiński.

.
.

Foto : Emil Karzełek, 2010 rok
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
M/s Chopin.

M/s Chopin.

M/s (ang. - motor ship = statek motorowy = motorowiec) CHOPIN był pierwszym z siedmiu polskich drobnicowców zamówionych w jugosłowiańskiej stoczni Brodogradiliste "Split", przeznaczonych do obsługi linii
dalekowschodnich. Zbudowany w roku 1959, eksploatowany był przez Polskie Linie Oceaniczne w latach
1959 ÷ 1978. Przekazany nieodpłatnie Polsko - Chińskiemu Towarzystwu Okrętowemu w 1978 roku (pod
banderą chińską pływał jako WUXING).
M/s (anglicy - motor ship = motorová loď) CHOPIN byla první ze sedmi polských nízkokapacitních lodí
objednaných v jugoslávském přístavu Brodogradiliste „Split” určených k obsluze dálněvýchodních linií.
Postavená byla v r. 1959, využívána Polskými oceánskými liniemi v letech 1959 ÷ 1978. Byla předána
bezplatnie Polsko-čínské Lodní společnosti v roce 1978 (pod čínskou vlajkou plula jako WUXING).

Wydawca : Biuro
Wydawnicze
RUCH, 1961 rok,
fot. J. Uklejewski.

Wydavatel : Vydavatelský úřad
RUCH, 1961,
fot. J. Uklejewski

Charakterystyka :
Údaje o

pojemność = 6987 BRT, 3926 NRT,
nośność = 10898 DWT,
prędkość = 15 węzłów,
napęd : silnik spalinowy 4410 kW,
parametrech : obsad : 6987 BRT, 3926 NRT,
nosnost : 10898 DWT,
rychlost : 15 uzlů,
polon : spalovací motor 4410 kW,

wymiary = 153,1 x 18,8 x 8,2 m,
.
miejsc pasażerskich : 6.
.
rozměry : 153,1 x 18,8 x 8,2 m,
pro 6 pasažérů.

http://facta-nautica.graptolite.net/PLO/Chopin.html
- V / 7 -

CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
MS „Frederic Chopin”

MS „Frederic Chopin”

List nadany 19. lutego 1916 roku do pani
Wierzbickiej – chopinistki.

MS

(ang. - motor ship =
statek motorowy = motorowiec) “Frederic Cho-

pin” jest statkiem
wycieczkowym dla
80 pasażerów.
MS (anglicky - motor ship
= motorová loď) „Frederic Chopin” je
výletní lodí pro 80
pasažérů.

www.kreuzfahrtcounter.de
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
Restauracja „Chopin” w Katowicach.

Restaurace „Chopin” v Katovicích (Polsko).

Zapałki firmowe wyprodukowane
przez Fabrykę Zapałek w Czechowicach - Dziedzicach.
Firemní zápalky vyrobené zápalkovým průmyslem v Czechovicích Dziedzicích (Polsko)

Foto : Emil Karzełek, 2010 rok
.
.
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CHOPIN V NÁZVU

CHOPIN W NAZWIE
S/s Fryderyk Chopin.

S/s Fryderyk Chopin.

S/s (ang. - steam ship = parowiec, statek napędzany parową maszyną
tłokową lub turbina parową) zbudowany w 1929 roku w
stoczni Bremer Vulcan, Bremen-Vegesack (Niemcy) jako
statek drobnicowo - pasażerski. Eksploatowany pod nazwą
Wisconsin, a od października 1952 roku użytkowany
przez PLO pod nazwą Fryderyk Chopin. W styczniu
1954 roku przekazany Przedsiębiorstwu Połowów Dalekomorskich Dalmor. Przebudowany na statek baza dla
trawlerów rybackich operujących na Morzu Północnym,
wypłynął w pierwszy rejs 21. 04. 1954 r. Na skutek licznych protestów w 1957 roku zmieniono nazwę na Kaszuby.
S/s (anglicky – steam ship = parník poháněný parním strojem, stroj tlakový nebo parní turbína) postavený v r. 1929 v přístavu
Bremer Vulcan, Bremen-Vegesack (Německo) jako loď pro menší počet pasažérů. Využívaný pod názvem
Wisconsin a od října 1952 používaný PLO pod názvem Fryderyk Chopin. V lednu 1954 odevzdaný vedení
Dalněmořských lovů Dalmor. Přestavěný na loď-základnu pro rybářské trajlery operující na Severním moři. Na
první plavbu vyplul 21. 4. 1954. V důsledku četných protestů byl v r. 1957 jeho název změněn na Kaszuby.
Pośrednictwo pocztowe „s/s Fryderyk Chopin”(którego otwarcie podano w okólniku nr 87 DOPiT w Gdańsku z dnia 25.03.54 r.
oraz w Dzienniku Poczty i Telekomunikacji nr 11 z 20.05.54 r.) prowadziło sprzedaż znaczków i płatnych druków pocztowych
oraz przyjmowało i wydawało przesyłki zwykłe i polecone. Pośrednictwo podlegało OUPT Gdynia 1, zaś wymiana poczty
odbywała się poprzez UPT Gdynia 2 oraz Szczecin 2. Przewóz poczty między statkiem bazą a krajem odbywał się za pośrednictwem statków
utrzymujących łączność z krajem i zgodnie z umową miał się odbywać co 10 dni. Za przewóz poczty odpowiadał pracownik Dalmoru.

Poštovna „s/s Fryderyk Chopin” (její otevření bylo oznámeno ve věstníku č.87 DOPiT v Gdańsku ze dne 25.3.1954 a v Denníku
pošty a telekomunikace č.11 z 20.5.1954) vedla prodej známek a poštovních tiskovin za poplatek a přijímala a vydávala
obyčejné i doporučené zásilky. Poštovna spadala pod OUPT Gdynia 1, ale výměna pošty se uskutečňovala prostřednictvím
UPT Gdynia 2 a Szczecin 2. Převoz pošty mezi lodí a základnou v Polsku se uskutečňoval prostřednictvím lodí, které udržovaly spojení
s Polskem a v souladu s dohodou se měl uskutečňovat co 10 dní. Za převoz pošty odpovídal pracovník Dalmoru.
Datownik metalowy o średnicy 24,5 mm do stemplowania przesyłek nadanych na statku.
Kovové razítko o průměru 24,5 mm k orážení zásilek podávaných na lodi.

Koperty listów nadanych na statku eksploatowanym przez DALMOR.
Obálky dopisů podaných na lodi obsluhované DALMOREM.
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Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie.
Základní škola č. 53 Fryderyka Chopina ve Szczecinie.
Szkoła powstała pod hasłem : "Tysiąc Szkół na
1000 - lecie Państwa Polskiego".
Pierwsze uroczyste rozpoczęcie nowego roku
szkolnego nastąpiło 1. września 1959 roku.
Imię Fryderyka Chopina szkoła nosi od 1961 r.
Škola vznikla v rámci akce „Tisíc škol ke 1000.
výročí vzniku Polského státu”.
První slavnostní začátek školního roku se
uskutečnil 1. září 1959.
Jménem Fryderyka Chopina je škola nazvána od
roku 1961.

Zdjęcie archiwalne z 25. lutego 1961 roku z uroczystości nadania szkole imienia Fryderyka Chopina i wręczenia sztandaru.
Archivní fotografie z 25. února 1961 ze slavnostního pojmenování školy po Fryderyku Chopinovi a předání škole standarty.

15. i 16. maja 2009 roku grono pedagogiczne i
.
uczniowie
obchodzili uroczyście jubileusz 50-lecia
.
szkoły – dla upamiętnienia tego wydarzenia wydano
znaczek personalizowany.

http://sp53szczecin.w.interia.pl

Zdjęcie przedstawiające hol szkolny z popiersiem Chopina

Fotografie představuje školní halu s Chopinovou
bustou

.

Całość pocztowa
(polecona) ze
znaczkiem personalizowanym Szkoły.

Poštovní celistvost
(doporučený dopis)
s perzonalizovanou
známkou školy.
.
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Ve dnech 15. a
16. května 2009.
učitelský sbor a
žáci slavili jubileum 50. výročí
školy – připomenutím
této
skutečnosti bylo
vydání perzonalizované známky.
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Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina
w Brochowie.
Základní škola Fryderyka Chopina v
Brochovu.
Imię Fryderyka Chopina zostało nadane Szkole
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu
17. października (rocznica śmierci Fryderyka
Chopina) 1995 roku.
Dzień chrztu Fryderyka (23. kwietnia) stał się
Świętem Szkoły.
Škola dostala jméno Fryderyka Chopina 17. října
1995 (výročí úmrtí Fryderyka Chopina) rozhodnutím Kuratoria osvěty ve Varšavě.
Den křtu Fryderyka (23. dubna) se stal pro školu
svátkem.

Folder wydany przez szkołę z okazji 75 – lecia jej istnienia.
Katalog vydáný školou u příležitosti 75. výročí jejího založení.

.
.

Kamień z tablicą pamiątkową na dziedzińcu Szkoły.
Kámen s pamětní deskou na školním
nádvoří.
- V / 12 -
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STS „Fryderyk Chopin”.

STS „Fryderyk Chopin”.

STS (Sail Training Ship = Żaglowy Statek Szkolny) „Fryderyk Chopin” jest polskim żaglowcem, zbudowanym
w latach 1990 ÷ 1992 (kadłub w Gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej, wykończenie w Gdańskiej Stoczni
“Dora”) na zlecenie Fundacji “Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami”, której pomysłodawcą był Kapitan Krzysztof
Baranowski. Dnia 29 lutego 1992 roku STS “Fryderyk Chopin” był gotowy - jest jednym z największych dwumasztowych brygów na świecie. Szybkość : 16 węzłów pod żaglami, 8 węzłów na silniku. Portem macierzystym
był Gdańsk, zaś od 1993
roku jest Szczecin.
STS (Sail Training Ship
= školní plachetnice)
„Fryderyk Chopin” je
polskou
plachetnicí
postavenou v letech
1990 ÷ 1992 (trup lodi
byl postaven v Gdańské
loděnici válečného námořnictva, dokončení v
Gdaňské loděnici „Dora”) na objednávku
fondu
„Mezinárodní
školy pod plachtami”. S
nápadem na založení
fondu přišel kapitán
Krzysztof Baranowski.
29. února 1992 byla
plachetnice „Fryderyk
Chopin dokončena. Je
jednou z největších,
PAN DRAGON Agencja ReklamowoVydavatel : PAN DRAGON, Reklamně - vydavadvoustěžňových bryg na Wyd.:
Wydawnicza Gdańsk, fot. Władysław Chmura.
telská agentura v Gdańsku, fot. Władysław Chmura.
světě. Má rychlost 16 uzlů
pod plachtami a 8 uzlů při motorovém pohonu. Mateřským přístavem plachetnice byl zpočátku Gdańsk, od roku
.
.
1993 to je Szczecin.
Poczta Polska w dniu 11. 03. 1996 roku wprowadziła do obiegu czteroznaczkową serię „Polskie jachty pełnomorskie” z jachtem „Fryderyk
Chopin” w czwartej kolumnie każdego arkusza sprzedażnego.
Polská pošta dne 11.3.1996 zavedla do poštovního provozu čtyřznámkovou emisi „Polské námořní jachty” s jachtou „Fryderyk Chopin”
v každém čtvrtém sloupci přepážkového archu.
Autor projektu : M. Piekarski
Nakład : 1.000.000 sztuk (200.000 arkuszy sprzedażnych)
Autor návrhu: M.Piekarski
Náklad: 1.000.000 kusů známek, to je 200.000 kusů přepážkových archů.
Tytuł emisji umieszczono na górnym marginesie każdego sektora.
Název emise je umístěn na horním okraji každého tiskového sektoru.
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Druk offsetem w PWPW Warszawa formami sześciosektorowymi w arkuszach 4 x 5 = 20 pól. Papier powlekany z wybielaczem optycznym
biały średni gładki. Guma sucha błyszcząca biała.
Tisk ofsetem v PWPW Varšava. Tisková forma byla 6-sektorová, sektor, po rozřezání přepážkový arch, obsahuje 4x5 známkových polí.
Papír potahovaný s optickým zjasňovadlem, bílý, střední, hladký. Lep suchý, lesklý, bílý.
Hipotetyczny arkusz drukowy

Předpokládaná podoba tiskového archu.

.

Montaż elektroniczny

1

2

3

4

5

6
Linie cięcia po perforowaniu

Řez po provedené perforaci

Elektronická montáž.

Ząbkowanie 11¼ : 11½ wykonano od lewej do prawej grzebieniem z otworem ochronnym (łezką).
Perforace 11¼ : 11½ je provedena zleva doprava částečným hřebenem se širokým perforačním otvorem.
.
.
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Pośrednictwo pocztowe „s/y FRYDERYK CHOPIN” (s/y :
sail yacht = jacht żaglowy) otwarto w następstwie umowy
zawartej dnia 21. 10. 1994 roku między Dyrekcją Okręgu
Poczty w Szczecinie a Międzynarodową Szkołą pod Żaglami.
Poštovna „s/y FRYDERYK CHOPIN” (s/y: sail yacht =
plachetní jachta) byla otevřena podle dohody uzavřené
21.10.1994 mezi Ředitelstvím obvodu pošty ve Štětíně a
Mezinárodní školou pod plachtami.
Wykonane zostały dwa datowniki metalowe o wym. 40 x 29,5 mm,
różniące się ilością cyfr w zapisie roku.
Byla zhortovena dvě kovová razítka o rozměrech 40x29,5 mm, která
se liší počtem číslic v zápise roku.

Datownik stały ze
zmienną datą stosowany przez Urząd
Pocztowy Szczecin 1.

Trvalé (denní) razítko
s nastavitelným datem,
používané poštovním
úřadem SZCZECIN 1.
.

Datownik
stały
ze
.
zmienną
datą stosowany przez pośrednictwo pocztowe na
jednostce.
Dodatkowe stemple :
jednostki (odbity w kolorze niebieskim) oraz
„PAQUEBOT”.

Trvalé razítko s
nastavitelným datem
používané poštovnou
na lodi.
Dodatečná razítka:
lodní (otisky v modré
barvě) a razítko
„PAQUEBOT”.

.
.

Przesyłka nadana
na jednostce
w Edynburgu.
Zásilka podaná na
lodi v Edynburgu.

.
.
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Stemple dodatkowe odbite
w kolorze czerwonym.
Dodatečná razítka s otiskem
v červené barvě.

.
.

Do kwietnia 1996 roku STS „Fryderyk Chopin” pływał głównie po Bałtyku i Oceanie Atlantyckim
realizując idee „Szkoły pod Żaglami”. Po upadłości Fundacji „MSPŻ” był eksploatowany a w 2000 roku
zakupiony przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie, która stała się jego
właścicielem i armatorem.
Do dubna 1996 STS „Fryderyk Chopin” se plavil hlavně na Baltu a Atlantském oceánu. Uskutečňoval tak
idee „Školy pod plachtami”. Po úpadku Fondu „MSPŻ” byl využívaný a v roce 2000 zakoupený Evropskou
vysokou školou práva a administrativy ve Varšavě, která se stala jeho vlastníkem a provozovatelem.

Wydawca : Europejska Wyższa
Szkoła Prawa i Administracji.
Fot.: Archiwum EWSPA
Vydavatel : Evropská vysoká
škola práva a administrativy.
Fot.: Archiv EWSPA.
.
.

Rewers - 65 %

Revers - 65 %
.
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Obecnie STS „Fryderyk Chopin” nadal służy młodzieży, a na jego pokładzie organizowane są „Szkoły pod
Żaglami”, „Rejsy Architektów”, „Akademie pod Żaglami”, rejsy „Baltic University Programme” oraz rejsy
szkoleniowe dla miłośników „wielkich żagli”.
V současné době STS „Fryderyk Chopin” nadále slouží mládeži a na její palubě jsou organizovány „Školy pod
plachtami”, „Plavby architektů”, „Akademie pod plachtami”, plavby „Baltic University Programme” a školící
plavby pro příznivce „velkých plachetnic”.

Koperta i 2 kartki korespondencyjne
wydane
przez
Pocztę Polską S.A. CP ORJ
Koszalin w 2010 roku w
ramach emisji „65 rocznica
zaślubin Polski z Morzem".
Obálka a dvě dopisnice,
vydané Polskou poštou a.s.
CP PRJ Koszalin v roce 2010
v rámci emise „65. výročí
zásnub Polska s mořem”.
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Pamiątka z „Kieler Woche 2003”
Památka z „Kieler Woche 2003”

.
.

Rewers - 50 %
Revers - 50 %
.
.

”

Karta telefoniczna wydana przez
Telekomunikację Polską S. A.
Telefonická karta Polských telekomunikací a.s.
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Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina w Sulechowie.
Sulechovský kulturní dům Fryderyka Chopina v Sulechovu.
Powstanie placówki kulturalnej w Sulechowie datuje się na początek lat 50-tych XX wieku,
kiedy to wraz z utworzeniem powiatu sulechowskiego utworzono Powiatowy Dom Kultury
im. Fryderyka Chopina. Sulechowski Dom Kultury jest ośrodkiem skupiającym wszelką działalność artystyczną
w trzech obiektach (w remoncie jest zamek, który jeszcze w 2010 roku zostanie oddany do użytku). Jest to jeden
z największych ośrodków kulturalnych na zachodzie kraju.
Vznik kulturní instituce v Sulechovu je datován na počátek 50. let 20. stol. Tehdy byl současně se vznikem
sulechovského okresu zřízen i Okresní kulturní dům Fryderyka Chopina. Sulechovský kulturní dům je střediskem,
kde se soustřeďuje veškerá umělecká činnost v jeho třech objektech (v rekonstrukci je zámek, který ještě v roce
2010 bude předán k využívání). Je to jedno z největších kulturních středisek na západě země.

www.dk-sulechow.com
Budynek Sulechowskiego Domu Kultury

Sala Widowiskowa - miejsce odbywania się Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina

Budova Sulechovského kulturního domu

Sál s hledištěm – místo konání hudebního Festivalu Fryderyka Chopina

Ważnym punktem programu działania SDK jest Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina, który powrócił do Sulechowa
w 2009 roku po 11 latach przerwy.
.
Důležitým bodem v činnosti SKD. je Festival hudby. Fryderyka Chopina, který se do Sulechova vrátil v roce 2009
. 11-leté přestávce.
po
Głównym założeniem Festiwalu jest możliwość konfrontacji młodych pianistów ze średnich szkół muzycznych z woj. Lubuskiego
i Brandenburgii, doskonalenie warsztatu pianistycznego pod okiem wybitnych wirtuozów fortepianu, jak i rejestracja audio-video
występów wszystkich uczestników Festiwalu w nowoczesnym studiu nagraniowym w Lubrzy.
Podstatou festivalu je umožnění konfrontace mezi mladými klavíristy, studenty středních hudebních škol z Lubuského vojvodství a z
Brandenburgu, zdokonalování klavírního umění pod dohledem významných klavírních virtuozů, ale také pořízení audio a videozáznamů
vystoupení všech účastníků festivalu v moderním nahrávacím studiu v Lubrzy.

Popiersie Fryderyka Chopina
znajdujące się w SDK.
Busta Fryderyka Chopina,
která Se nachází v SKD.
Wyd. "Studio Mrówka" Kraków, nakład 1.000 sztuk
Vyd: „Studio Mrówka” Krakov, náklad 1.000 kusů
.
..

.
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Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Společnost Fryderyka Chopina ve Varšavě.
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina istnieje od 1934 roku (początkowo pod nazwą Instytut Fryderyka
Chopina). Prowadzi działalność naukową, wydawniczą oraz koncertową, której celem jest szerzenie i
pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie jego twórczości. Jest ono centralnym
ośrodkiem chopinowskim o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuatorem sekcji im. Chopina
działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.
Společnost Fryderyka Chopina ve Varšavě existuje od roku 1934 (zpočátku jako Institut Fryderyka
Chopina). Zabývá se vědeckou, vydavatelskou a koncertní činností, jejímž cílem je šíření a prohlubování
znalosti o Fryderyku Chopinovi a popularizace jeho tvorby. Je to chopinovské centrum s mezinárodním
významem, pokračovatel sekce Chopina, která působila od roku 1899 při Varšavské hudební společnosti.
Wydane w 1958 roku przez TiFC „znaczki kwestarskie”, z których dochód zasilał Fundusz
im. Fryderyka Chopina. Wydano znaczki o nominałach 30 gr, 50 gr, 1 zł, 5 zł i 10 zł.
Odmiany papieru i perforacji.
„Známky kwestarskie” vydané v r. 1958 SFC. Zisk z jejich prodeje był použit pro Fond
Fryderyka Chopina. Byly vydány známky nominálních hodnot 30 gr, 50 gr, 1 zł, 5 zł a 10 zł.
Odchylka papíru a perforace.

Školní diář na rok 1970
Vydavatel : PWHDA Varšava, 1969 ,
nakl. 600.000 kusů.

Kalendarzyk szkolny na 1970 r.
Wydawca : PWHDA Warszawa, 1969 r.,
nakład 600.000 szt.

.
.

W dniu 9. czerwca 2005 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie zawarło z Ministerstwem Kultury oraz Narodowym Instytutem Fryderyka
Chopina Porozumienie w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina.

9. června 2005 Společnost
Fryderyka Chopina ve Varšavě
uzavřela s Ministerstvem kultury a Národním instytutem
Fryderyka Chopina dohodu
o ochraně dědictví Fryderyka
Chopina.

W myśl tego Porozumienia
Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina, dysponując środkami
finansowymi zagwarantowanymi przez stronę rządową,
przejmuje
znaczną
część
działań realizowanych dotąd
przez TiFC.

Ve
smyslu
této
dohody
Národní institut Fryderyka
Chopina, disponující finančními
prostředky zaručenými
vládou, přebírá značnou část
aktivit realizovaných dosud
SFC.

Datownik okolicznościowy, stosowany
przez Urząd Pocztowy Warszawa 1
z datą 18. 04. 1994 r., upamiętnia 60-tą
rocznicę powstania Towarzystwa.

Příležitostné ratko používané Poštovním
úřadem Varšava 1 s datem 18. 4. 1994,
připomíná 60. výročí Izniku společnosti.
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Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina.
Společnost Varšavské univerzity třetího věku Fryderyka Chopina.
Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, nad
którym patronat naukowy sprawuje Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina, świętuje w 2010
roku szóstą rocznicę swej działalności.
Celem działania Uniwersytetu, który posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest zachowanie
i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz aktywizacji ludzi w
„trzecim” wieku poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką oraz rekreacją.
Společnost Varšavské univerzity třetího věku Fryderyka Chopina, nad kterou má vědeckou záštitu Hudební
univerzita Fryderyka Chopina, slaví v roce 2010 šesté výročí svého působení.
Cílem působení univerzity, která má status Veřejně prospěšné organizace je udržovat a zvyšovat
intelektuální, psychickou a fyzickou kondici členů a aktivizaci lidí v tzv. „třetím věku” neustálým
kontaktem s vědou, kulturou, uměním a rekreací.
„Koncert Chopinowski” – przy fortepianie
prof. Karol Radziwonowicz
„Chopinovský koncert” – u klavíru
prof. Karol Radziwonowicz.

Koncert „Pieśni Chopina” w wykonaniu
dr Urszuli Jankowskiej - Matan (śpiew)
i prof. Katarzyny Jankowskiej - Borzykowskiej (fortepian).

.
.

Koncert „Chopinovy písně” v podání
Dr. Urszuli Jankowské-Matan (zpěv) a prof.
Katarzyny Jankowské-Borzykowské (klavír).
Słuchacze WUTW przed dworkiem Chopina
.
w Żelazowej
Woli.
.

Posluchači WUTW před Chopinovým domem
v Żelazové Woli.
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Ulica Chopina w Gorzowie Wielkopolskim.

Chopinova ulice v Gorzowie Wielkopolskim (Polsko).
Frankatury
mechaniczne
z nakładką adresową
- 3 odmiany.

Mechanické
frankatury
s adresní vložkou
– 3 druhy.
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Urząd Pocztowy Paryż XVI Plac Chopina.
Poštovní úřad Paříž XVI – Chopinovo náměstí.

List nadany 19. lutego 1916 roku, adresowany do
pani Wierzbickiej – chopinistki.
Dopis poslaný 19. února 1916, adresováný na pani Wierzbickou – chopinistku.

.
.

List nadany 3. października 1930 roku, adresowany do Niemiec.
Dopis poslaný 3. října 1930, adresovaný do Německa.
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Krajská specializovaná nemocnice Fryderyka Chopina v Rzeszowie.
Historia sięga roku 1832, kiedy to utworzono w Rzeszowie szpital – drewniany budynek z ośmioma
pomieszczeniami, położony na terenie obecnych budynków Szpitala przy ul. Naruszewicza.
Historie nemocnice sahá do roku 1832, kdy byla v Rzeszově založena nemocnice – tehdy dřevěná stavba
o osmi místnostnostech, situována na území dnešní nemocnice na ulici Naruszewicze.
W 1913 roku Uchwałą Rady Miasta nadano ulicy, przy
której mieścił się szpital, nazwę „ul. SZOPENA”.
Z dniem 28. lutego 2002 r. Rada Społeczna WSS
wydała Uchwałę w sprawie nadania
Szpitalowi
imienia Fryderyka Chopina.
W dniu 30. września 2002 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego zatwierdził nazwę Szpitala.
V roce 1913 byla usnesením Rady města ulice, na které se nemocnice nachází, nazvána ulicí SZOPENA.
Dne 28.2.2002 bylo Společenskou radou WSS vydáno usnesení ve věci pojmenování nemocnice po Fryderyku
Chopinovi. Dne 30. září 2002 Oblastní sněm Podkarpackého vojevodství potvrdil udělení názvu nemocnici.
Misją Szpitala jest
udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych połączonych
z edukacją zdrowotną
oraz promocją zdrowia.
Atutem szpitala jest
wykształcona
kadra
medyczna, posiadająca
duży dorobek naukowy.

Posláním nemocnice je
poskytovat vysoce kvalitní zdravotnické služby
spojené se zdravotní
osvětou. Nemocnice má
vyškolené a vzdělané
zdravotní pracovníky s
bohatými
vědeckými
zkušenostmi.
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Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
Střední škola ekonomická a služeb Fryderyka Chopina v Żychlinie.
Zespół Szkół mieści się na terenie kompleksu pałacowo - parkowego, w pałacu należącym do rodziców
Melanii z Bronikowskich, która dnia 2. września 1829 roku poślubiła
Wiktora Adama Kurnatowskiego. Na weselu gościł Fryderyk Chopin.
Pobyt wybitnego kompozytora w Żychlinie uwieczniony został tablicą
pamiątkową, która znajduje się na budynku Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych im. Fryderyka Chopina.
Škola se nachází na území parku v paláci, který byl majetkem rodičů
Melanie roz. Bronikowské, která se 2. září 1829 provdala za Wiktora
Adama Kurnatowského. Na svatbě byl hostem i Fryderyk Chopin.
Připomínka na pobyt významného skladatele v Żychlinie je zvěčněna
pamateční deskou umístěnou na budově školy.
Przygotowania do nadania imienia trwały 6 lat. Rozpoczęto je w 1999 roku
w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Wraz z nadaniem imienia
Fryderyka Chopina, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych otrzymał
również sztandar.

http://www.zychlin.edu.pl
Přípravy na pojmenování
školy trvaly 6 let. Byly
zahájeny v roce 1999 při
150. výročí úmrtí Fryderyka
Chopina.
Společně s pojmenováním
byla škole přidělena i
standarta.
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Żaglowiec „Chopin”.

Plachetnice „Chopin”.

„Chopin” to największy polski statek śródlądowy (40,90 m), wybudowany w stylu XIX-wiecznego
żaglowca. Jest statkiem o napędzie mechaniczno - żaglowym typu bryg.

List nadany 19. lutego 1916 roku do pani
Wierzbickiej – chopinistki.

www.statekchopin.pl
Dyrekcja Okręgu Poczty w
Olsztynie wydała 2 kartki korespondencyjne, a na statku
uruchomiona została Agencja
Pocztowa „Pod żaglami”.
Ředitelství obvodu pošty v
Olsztynie vydalo dvě dopisnice
a na lodi byla zprovozněna
poštovna „Pod plachtami”.

„Chopin”, to je největší
polská říční a jezerní
loď (40,90 m). Je
postavena ve stylu plachetnice z XIX. století.
Je lodí s mechanickoplachetním
pohonem
typu bryg.
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