
 

Chopin Garden in Grant Park 
 

 

 

 
 
 The Chopin Garden is a cultural project led by the non-profit Chicago Chopin Foundation in 
concert with the Grant Park Conservancy. The Chopin Garden will consist of a statute of Chopin within 
a serene garden landscape that will be activated by live music concerts. The Chopin Garden will be a 
unique element of Grant Park providing an intimate setting to experience classical music. To learn 
more about the project please visit www.chopinmonumentinchicago.com and contact 
wputz@comcast.com by mail if you plan to come to the event. 

Future Chopin 
Monument in the 
Chopin Garden 

Chicago Chopin Foundation invites you, your 
friends and family to help the Chopin Garden 
blossom and hear our first live concert!  
 
Date: Saturday, September 13th, 2014 
 
Location: 11th Street and Michigan Avenue in 
Grant Park (Inexpensive Parking Nearby) 

 
11:30am - 2:30pm: 
Landscape Improvement  
(mulching and gardening) 
 
2:30pm – 3:30pm: 
Musical Concert -Slavek Maciejczyk organs.  
 
Gardening Tools provided by the Chicago Park 
District. Snacks provided by Sava’s Old Warsaw. 
We encourage you to explore the landscape and 
beauty of Grant Park after the event. 

http://www.chopinmonumentinchicago.com/
mailto:wputz@comcast.com


Pierwszy Koncert w Ogrodzie Chopina w Grant Parku 
 
Chicago Chopin Foundation i Grant Park Conservancy zapraszają Państwa  wraz z rodzinami i  przyjaciółmi 
w sobotę 13 września o godz. 11:30 na zapoznanie się i ocenę enklawy Grant Parku, którą po wielu latach 
starań udało nam się uzyskać pod budowę przyszłego Ogrodu Chopina – Chopin Garden.  
 
To wyjątkowe wydarzenie będzie miało miejsce przy 11th Street i Michigan Avenue, gdzie Polonia przekona 
się na własne oczy, że Ogród Chopina w tym unikalnym i prestiżowym miejscu powstaje, a od nas i naszego 
zaangażowania zależy, czy się rzeczywiście zmaterializuje.   
 
W programie mamy przeprowadzenie lekkich prac porządkowo-ogrodniczych, upiększających przyszły 
Ogród Chopina, jak sadzenie kwiatów w naszych barwach narodowych, sprzątanie terenu itp.  
Podstawowe narzędzia ogrodnicze zapewni Chicago Park District, zarządzający Parkiem Granta. 
 
O podtrzymanie naszego entuzjazmu postara się nasz sponsor z restauracji Sava’s Old Warsaw, który 
będzie serwował nieodpłatnie apetyczne przekąski, plastry soczystego melona i wodę.  
 
Część artystyczną zapewni Sławek Maciejczyk na organach. Od tego momentu zmieniamy nastrój na 
bardziej piknikowy i  relaksowy. Będzie okazja do zawarcia nowych znajomości z osobami, które wierzą, że 
o jakości naszego życia decydują nie tylko wartości materialne, lecz również takie jak sztuka, kultura, w tym 
nieśmiertelna muzyka Chopina.  Rozległe tereny w Grant Parku zachęcają do spacerów i zwiedzania, a przy 
okazji do obejrzenia z bliska rzeźby „Agora” Magdaleny Abakanowicz.  
 
Nie przewidujemy problemów z parkowaniem samochodów. Blisko Ogrodu Chopina jest kilka parkingów, a 
najbliższy – przy Roosevelt i Michigan Ave. – kosztuje tylko 6 dol. za cztery godziny. 
 
Chicago Chopin Foundation i Grant Park Conservancy mają nadzieję na liczne przybycie osób, którym jest 
droga polska kultura i muzyka Chopina, i które będą chciały wziąć udział w tworzeniu nowej tradycji 
koncertów pod odkrytym niebem w Ogrodzie Chopina. Liczymy na nagłośnienie tego specjalnego 
wydarzenia przez nasze polonijne media i na wzięcie pod opiekę przez Polonię terenu, który po 
wybudowaniu pomnika Chipina  zostanie oficjalnie przemianowany na Chopin Garden.  
 
W czasie naszej akcji uczestnicy zostaną poinformowani o zmaganiach w uzyskaniu pozwolenia na 
stworzenie Ogrodu Chopina w sercu historycznego Chicago oraz o naszych planach rozwoju projektu i 
zmobilizowania na ten cel funduszy. Będzie też możliwość włączenia się w działanie, wstąpienia do naszej 
grupy entuzjastów, aby zrealizować ten szlachetny i potrzebny Polonii projekt. Wykorzystajmy tę niezwykłą 
szansę, którą stworzyły nam zapał i nieustępliwość osób z Chicago Chopin Foundation oraz zaufanie, jakim 
obdarzyły nas władze miasta Chicago. Mamy niepowtarzalną szansę udowodnić, że marzenia czasami się 
spełniają a Polonia  ma rowniez wklad w kulture tego miasta. Melomani wszystkich stanow, łączcie się!   
 
Dodatkowe informacje  o tym wydarzeniu i o projekcie znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej:    
Www. ChopinMonumenInChicago.com oraz fb Ogrod Chopina - Chopin Garden i Grant Park Conservancy a  
mozliwosc kontaktu  pod telefonem : 708 374 9565 i e-mail: wputz@comcast.net.   

 

Wojciech (Voytek) Putz 

Chicago Chopin Foundation, Prezident 

 

Chicago Chopin Foundation jest organizacją niedochodową o prawnym statusie 501(c)(3), kontrolowaną 

przez IRS, która opiera się na wolontariacie. 

 


