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Koncert Kameralny utworów Fryderyka Chopina Sezon 2013 

Koncert  kameralny poświęcony twórczości             

FRYDERYKA CHOPINA 
 
W przyszłym roku 2014 obchodzić będziemy 10-lecie wybudowania pomnika            
F. Chopina w Parku Południowym we Wrocławiu. Pomnik ten powstał dzięki 
staraniom Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu, którego byłem w 
latach 2001-2008 wiceprezesem, a następnie prezesem w latach 2008-2012 po 
zmarłym Wojciechu Dzieduszyckim. Chcieliśmy wybudować ten pomnik na pamiątkę 
pobytu i koncertu F. Chopina we Wrocławiu, który miał miejsce 8 listopada 1830 r.      
Z tej też okazji Towarzystwo im. F. Chopina we Wrocławiu organizowało przez wiele 
lat festiwal muzyczny Forum Chopinowskie, którego byłem dyrektorem artystycznym.  
 
Obecnie chcielibyśmy aby dzieci i młodzież szkół wrocławskich miały 
możliwość lepszego poznania życia i twórczości tego najwybitniejszego kompozytora 
polskiego za sprawą koncertów szkolnych o tematyce chopinowskiej (mazurki, walce, 
nokturny), który wykonuje nie jeden pianista a trzech muzyków, bo utwory Chopina 
zostały opracowane na trio w składzie: skrzypce, wiolonczela i fortepian z udziałem 
wybitnych wrocławskich wykonawców, którzy są obecnie pedagogami Akademii 
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 
 
KAROL LIPIŃSKI ENSEMBLE - Wykonawcy:  
prof. Urszula Marciniec-Mazur (wiolonczela) Dziekan Wydziału Instrumentalnego 
dr Andrzej Ładomirski (skrzypce) wykładowca klasy skrzypiec 
dr Mirosław Gąsieniec (fortepian) wykładowca w Katedrze Kameralistyki. 
 
Program opatrzony jest słowem o muzyce z opisem związków F. Chopina                   
z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem co doprowadziło do wybudowania pomnika            
F. Chopina we Wrocławiu w Parku Południowym. W związku z tym program ten ma 
charakter artystyczno-edukacyjny i świetnie nadaje się dla młodzieży szkolnej. 
  
Koncert ten prezentowaliśmy już wielokrotnie przy różnego rodzaju okazjach a po raz 
pierwszy wykonaliśmy go w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju w równą 200-
rocznicę urodzin kompozytora 22 lutego 2010 r. Wykonywaliśmy go dla publiczności 
polskiej, niemieckiej i austriackiej, zawsze bardzo się podobało i kończyło bisami. 
 
Zapraszamy do współpracy 
Dr Mirosław Gąsieniec  

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 
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