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Jest dostępny na stronach Urzędu Miasta www.um.warszawa.pl/chopin, w kilku wersjach 
językowych (angielskiej, chińskiej, francuskiej, japońskiej, polskiej i rosyjskiej).

Umożliwia samodzielne zwiedzanie Warszawy szlakiem miejsc związanych z kompozytorem.

AUDIOPRZEWODNIK PO WARSZAWIE FRYDERYKA CHOPINA 

Miejsca opisane w przewodniku mp3
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KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

*Modernizacja multimedialnych ławeczek chopinowskich – IV kwartał 2014.

MULTIMEDIALNE ŁAWECZKI CHOPINOWSKIE

Stoją obok miejsc opisanych w audioprzewodniku oraz przy 
Muzeum Fryderyka Chopina. Na każdej umieszczono mapkę 

z trasą spaceru, opis miejsca, fotokod i QR kod umożliwiające 
bezpłatny dostęp do zbioru multimediów. A naciśnięcie przycisku 
rozpoczyna odtwarzanie fragmentu utworu Chopina.



„Rodem warszawianin, sercem Polak, 
a talentem świata obywatel”
 Cyprian Kamil Norwid

Fryderyk Chopin był przez pierwszą połowę swego  
39-letniego życia związany z Warszawą. Tu się wy-

chowywał, wykształcił i tutaj spoczęło jego serce. 
Urodził się 1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli. W księ-
dze parafialnej kościoła w Brochowie, gdzie został 
ochrzczony, jest wpisana inna data – 22 lutego. Za 
1 marca przemawia jednak fakt, że tego dnia matka 
składała mu życzenia urodzinowe – a ona przecież 
wiedziała najlepiej!

Jesienią 1810 r. rodzina Chopinów przenio-
sła się na stałe do Warszawy. Przeprowadzka 
do stolicy wiązała się z objęciem przez ojca Fry-
deryka posady nauczyciela języka francuskiego 
w Liceum Warszawskim. 

Chopin rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku sześciu lat. Jego pierwszym nauczycie-
lem był pianista i kompozytor Wojciech Żywny, który szybko zorientował się, że ma do czynienia 
z wyjątkowym talentem. Fryderyk próbował komponować jeszcze przed ukończeniem ósmego roku 
życia. Jako cudowne dziecko występował w salonach warszawskiej arystokracji i podczas koncertów 
dobroczynnych. 

Po ukończeniu Liceum Warszawskiego w 1826 r., Fryderyk Chopin wstąpił do Szkoły Głównej Mu-
zyki w Warszawie, do klasy kompozycji Józefa Elsnera. Na jego dyplomie, w rubryce ocena, Elsner 
wpisał: „szczególna zdatność, geniusz muzyczny”.
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MARSZAŁKO
WSKA

Ostatni raz Chopin zagrał w Warszawie w październiku 1830 roku. Na początku listopada udał 
się do Wiednia. Tam zastała go wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. Za namową 
rodziny, ze względu na swoje wątłe zdrowie, pozostał w Wiedniu. Jesienią 1831 r. przyjechał do 
Paryża, gdzie mieszkał do końca życia.
Zmarł 17 października 1849 r. Pochowano go na paryskim cmentarzu Père Lachaise, a serce, zgodnie 
z jego wolą wróciło do Warszawy i spoczęło w kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

1. Grób rodziców Fryderyka Chopina
2. Honoratka
3. Budynek Res Sacra Miser
4. Pałac Wesslów
5. Pałac Radziwiłłów
6. Pałac Błękitny
7. Ogród Saski
8. Pałac Saski
9. Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy

10. Pałac Czapskich
11. Kościół Wizytek
12. Pałac Kazimierzowski
13. Park Kazimierzowski
14. Kościół Świętego Krzyża
15. Pałac Zamoyskiego
16. Muzeum Fryderyka Chopina
17. Łazienki Królewskie
18. Belweder

Obiekty w broszurze są ułożone w innym porządku niż na mapie, ponieważ nawiązuje on do kolejności 
wydarzeń w życiu kompozytora.



MARSZAŁKO
WSKA

WARSZAWA FRYDERYKA CHOPINA

OGRÓD SASKI

Otaczał pałac Saski. Fryderyk z pewnością bawił się w nim jako dziecko, a jako młodzieniec lubił 
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską – swoją wielką miłością.

Ogród jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.

7

Fryderyk Chopin jest bez wątpienia najsłynniejszym warszawiakiem. Tu uczył się muzyki, 
zawiązywał przyjaźnie, zdobywał wiedzę i dawał pierwsze koncerty. Tu także przeżył pierwszą 

miłość. O cudownym dziecku rozpisywały się stołeczne gazety. Spacerując ulicami miasta, 
głównie Traktem Królewskim, trafiamy na miejsca, w których mieszkał lub bywał. Najważniejsze 
przystanki na szlaku to kościół św. Krzyża, supernowoczesne muzeum biograficzne, pomnik 
w parku Łazienkowskim.

fot. Archiwum SBT



PAŁAC SASKI

Nieodbudowany po II wojnie światowej. Pozostał po nim tylko fragment arkady, pod którą 
znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza (pl. Piłsudskiego).

W 1812 r. Justyna i Mikołaj Chopinowie wraz z trojgiem dzieci zamieszkali w prawym skrzydle 
pałacu Saskiego. W pałacu mieściło się wówczas Liceum Warszawskie, w którym ojciec Fryderyka 
objął posadę nauczyciela języka francuskiego. Chopinowie mieszkali tu do czasu, kiedy Liceum 
przeniesiono do pałacu Kazimierzowskiego.

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)
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PAŁAC KAZIMIERZOWSKI
(obecnie siedziba władz Uniwersytetu Warszawskiego)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Dawne Liceum Warszawskie, w którym Mikołaj Chopin był 
nauczycielem języka francuskiego. Fryderyk studiował tu 

w latach 1826 – 1829, o czym przypomina tablica w holu bu-
dynku. W 1817 roku Chopinowie wraz czworgiem już dzieci: 
Ludwiką, Fryderykiem, Izabelą i Emilią zamieszkali w większym 
mieszkaniu, usytuowanym w oficynie pałacu (obecnie Instytut 
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Historii Sztuki UW). Prowadzili tutaj, cieszący się znakomitą renomą, 
pensjonat dla chłopców z zamożnych rodów ziemiańskich.

„Przyczyną wziętości tej pensji była niezmierna pieczołowitość i dbałość o zdrowie 
chłopców, dobre ich odżywianie, czystość i moralność, a przy tym dobry kierunek i nadzór 
naukowy. Szczególniej ustalona była opinia, że być u Szopenów na pensji, znaczy to 
samo, co być wyżej cywilizowanym, czyli lepiej wychowanym od innych człowiekiem” – 
wspomina Eugeniusz Skrodzki.

Na szczytowej ścianie oficyny znajduje się tablica pamiątkowa i płaskorzeźba 
przedstawiającą profil Fryderyka Chopina.
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PARK KAZIMIERZOWSKI
(dawniej Botanika)
Park na tyłach
Uniwersytetu Warszawskiego

Wczasach młodości Chopina był 
tu niewielki ogród botaniczny. 

W liście do przyjaciela Fryderyk pisał, 
że jego rodzina ma klucz do ogrodu, 
który jest miejscem zabaw i spacerów.
Gdy został uczniem Liceum Warszaw-
skiego, często przychodził do „Bota-
niki” pospacerować lub posiedzieć 
z książką.

PAŁAC CZAPSKICH
(dawniej Krasińskich, obecnie Akademia Sztuk Pięknych)
ul. Krakowskie Przedmieście 5 

Chopinowie wprowadzili się tutaj w 1827 roku. Zajęli mieszkanie, które mieściło się we fronto-
wej oficynie pałacu. Pokój Fryderyka był powyżej, na poddaszu.

„Na górze już jest pokój mający służyć mi ku wygodzie, z garderóbki schody do niego wyprowa-
dzone. Tam mam mieć stary fortepian, stare biurko, tam ma być kąt schronienia dla mnie” – pisał 
do przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego.

13

10
fot. archiwum Biura Ochrony Środowiska
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Nowe mieszkanie Chopinów odwiedzali artyści, 
naukowcy i młodzież. Odbywały się tutaj nawet 
próby z muzykami orkiestrowymi i przedpremierowe 
wykonania. To właśnie tu Chopin skomponował 
swoje jedyne dwa Koncerty – e-moll i f-moll.

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)

fot. T. Nowak



PAŁAC RADZIWIŁŁÓW
(obecnie Pałac Prezydencki)
ul. Krakowskie Przedmieście 46/50

Tutaj ośmioletni Fryderyk po raz pierwszy wystąpił publicznie. Był to koncert zorganizowany 
przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

Zbudowany w XVII wieku pałac Radziwiłłów, w XIX został przebudowany w stylu klasycystycz-
nym. Obecnie jest siedzibą prezydenta RP. Tak jak za czasów Fryderyka wejścia na dziedziniec 
strzegą cztery kamienne lwy. Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego stanął na dziedzińcu dopiero 
w 1965 roku.

Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego odbywa się w grupach zorganizowanych z przewodnikiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
fax 22 695 11 09, e-mail: wycieczki@prezydent.pl

5

fot. T. Nowak



BUDYNEK RES SACRA MISER
(obecnie Caritas Archidiecezji Warszawskiej)
ul. Krakowskie Przedmieście 62

W 1823 r. w siedzibie Towarzystwa Dobroczynności odbył się koncert Fryderyka Chopina, 
o którym jedna z gazet napisała: „Po szóstym wieczorze muzykalnym nie będziemy zapewne 

zazdrościć Wiedniowi J.P. Liszta; stolica bowiem nasza posiada równego, a może i doskonalszego”.
Fasadę budynku zdobi dewiza Towarzystwa: Res Sacra Miser (Ubogi rzeczą świętą).

3

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



BELWEDER
ul. Belwederska 54/56

Wczasach Chopina był siedzibą wodza naczelnego armii Królestwa Polskiego, księcia Konstan-
tego, brata cara Aleksandra I. Fryderyk, jako cudowne dziecko, często bywał w Belwederze 

i koncertował dla księcia. Podczas jednej z takich wizyt młody Fryderyk ofiarował księciu marsza 
wojskowego własnej kompozycji.
Obecnie Belweder jest własnością Kancelarii Prezydenta RP.

Zwiedzanie indywidualnie – Biuro Turystyczne TRAKT, tel. 22 827 80 69 (ostatnia sobota miesiąca).

18

fot. T. Nowak



ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykola 1
www.lazienki-krolewskie.pl

Przepiękny zespół pałacowo-parkowy w środku miasta. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi 
od łaźni przebudowanej przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego na 

pałac. Stoi on na wyspie otoczonej kanałami.
Park do lat 20. XIX wieku był zamknięty dla warszawiaków. Mógł być jednak miejscem zabaw 
młodego Fryderyka, który bywał tu gościem.
14 listopada 1926 r. w parku odsłonięto pomnik Chopina, który stał się jednym ze znaków rozpo-
znawczych Warszawy.

17
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KOŚCIÓŁ WIZYTEK
ul. Krakowskie Przedmieście 34
www.wizytki.waw.pl

Wczasach młodości licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla uczniów i studentów. Fryde-
ryk grywał podczas nich na organach. Spotykał tu Konstancję Gładkowską, studentkę Kon-

serwatorium, która śpiewała solo podczas nabożeństw. Fryderyka i Konstancję połączyło uczucie. 
Kompozytor zadedykował jej później Larghetto z II Koncertu f-moll.

Przy wejściu na chór znajduje się pamiątkowa tablica z napisem: Ku czci Fryderyka Chopina, który 
w tym kościele jako uczeń Liceum Warszawskiego grał na organach w latach 1825 – 1826.

11

fot. J. Jastrzębski

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚWIĘTEJ TRÓJCY
pl. Małachowskiego 1
www.trojca.waw.pl

Młody Fryderyk śpiewał w chórze parafialnym tego kościoła. W 1825 roku odbył się tutaj 
koncert z okazji przyjazdu do Warszawy cara Aleksandra I. Piętnastoletni kompozytor zagrał 

na eolimelodikonie (instrumencie skonstruowanym przez Fidelisa Brunnera).
Klasycystyczny kościół kształtem nawiązuje do rzymskiego Panteonu. Wieżyczka świątyni niegdyś 
była punktem widokowym Warszawy. Zniszczony podczas II wojny światowej został wiernie 
odbudowany. Wnętrze nie straciło doskonałej akustyki, zatem tak jak za czasów Chopina teraz 
także odbywają się tutaj koncerty.

9

fot. W. Hansen



PAŁAC BŁĘKITNY
ul. Senatorska 37

Wczasach Chopina należał do rodziny Zamoyskich i był on jednym z najważniejszych salonów 
stolicy. Skupiał najznakomitszych przedstawicieli sfer politycznych i artystycznych. Młody 

Fryderyk wielokrotnie tu koncertował.

6

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



RESTAURACJA HONORATKA
ul. Miodowa 14
www.honoratka.com.pl

Restauracja kontynuuje tradycje lokalu, w którym bywał Fryderyk Chopin. W Honoratce spotykali 
się młodzi polscy patrioci. Przychodzili tu m.in.: Joachim Lelewel, Ksawery Bronikowski, Piotr 

Wysocki, Maurycy Mochnacki oraz autor „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunt Krasiński.
Wówczas specjalnością kawiarni była kawa z rumem oraz wykwintne desery. Obecnie, czekają 
na gości potrawy, desery i trunki, przyrządzane według XIX-wiecznych receptur oraz okazjonalnie 
menu chopinowskie.

2

fot. Restauracja Honoratka

fot. Restauracja Honoratka



PAŁAC WESSLÓW
(obecnie Prokuratura Apelacyjna)
ul. Krakowskie Przedmieście 25

Niegdyś mieścił się tutaj urząd poczty królewskiej, zwany też Pocztą Saską, a obok była stacja, 
z której wyruszało się w podróże dyliżansem. To stąd, żegnany przez najbliższych, Fryderyk 

Chopin wyruszył w świat 2 listopada 1830 roku, by już nigdy nie powrócić do ojczyzny. Drugie 
pożegnanie miało miejsce na rogatkach wolskich. Tam przyjaciele pod wodzą profesora Elsnera 
sprawili Fryderykowi niespodziankę, wykonując kantatę przygotowaną specjalnie na jego 
pożegnanie.

4

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



PAŁAC ZAMOYSKIEGO
ul. Nowy Świat 67 / 69

Jedno z mieszkań w tym pałacu wynajmowała 
młodsza siostra Fryderyka, Izabela. Przecho-

wywała ona wiele pamiątek po sławnym bracie. 
To z okien jej mieszkania carscy żołdacy wyrzucili na 
bruk fortepian Fryderyka. Wydarzenie to upamiętnił 
w swym wierszu „Fortepian Chopina” Cyprian Kamil 
Norwid.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA
(obecnie Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża)
ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl 

Urnę z sercem Chopina, przywiezioną z Francji przez Ludwikę, 
ukochaną siostrę kompozytora, umieszczono w filarze po le-

wej stronie nawy głównej. Obecnie widnieje tam napis: „Gdzie 
skarb twój, tam serce twoje. Fryderykowi Chopinowi – Rodacy”.
Barokowy kościół Św. Krzyża jest jednym z najpiękniejszych 
zabytków Warszawy. Jego znakiem rozpoznawczym jest figura 
Chrystusa dźwigającego krzyż, stojąca na balustradzie schodów.

15

14

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)

fot. T. Nowak



fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



GRÓB RODZICÓW FRYDERYKA CHOPINA 
na Starych Powązkach
ul. Powązkowska 14

Zabytkowy cmentarz jest jedną z najpięk-
niejszych nekropoli w Polsce. Spoczywa 

tu wielu znanych i zasłużonych Polaków. 
Wśród tysięcy nagrobków, wiele stanowi 
zabytki najwyższej klasy.
Grób rodziców kompozytora znajduje się w kwaterze 9 starych Powązek (9-IV-1), obok mogiły innego zna-
nego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Także siostry Fryderyka spoczęły na tym cmentarzu.

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl

Godziny otwarcia: 
wtorek – niedziela 11.00 – 20.00

Mieści się w barokowym pałacu 
Ostrogskich, na skarpie wiślanej. 

Początki muzeum sięgają lat 30. XX wieku. 
W 1935 roku, ówczesny Instytut Fryderyka Chopina, założony przez wybitnych przedstawicieli 
świata kultury, rozpoczął gromadzenie zbiorów zakupując kilkanaście cennych rękopisów od 
krewnych kompozytora. W muzeum znajduje się największa na świecie kolekcja pamiątek po 
Fryderyku Chopinie. Obejmuje ona m.in. listy, rękopisy dzieł oraz fortepian i rzeczy osobiste. Cennymi 
i wzruszającymi eksponatami są dwie maski pośmiertne i odlew jego ręki.

1

16

fot. T. Nowak

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)



Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych muzeów biograficznych w Europie. Multimedialne 
ekspozycje, dotykowe ekrany – świat realny spotyka się tu z wirtualnym. Kartą wstępu do tego 
magicznego świata jest elektroniczny bilet. Posługując się nim można wysłuchać komentarzy 
w kilku językach oraz posłuchać muzyki.
Przeciętny turysta, muzykolog, a nawet dziecko – wszyscy znajdą coś dla siebie. Muzeum zostało 
tak pomyślane, by każdy indywidualnie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mógł stworzyć 
własną trasę zwiedzania.

Ekspozycja Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Warszawa, fot. M. Czechowicz, archiwum MFC



Ekspozycja składa się z piętnastu pomiesz-
czeń; każde tworzy osobne minimuzeum. 
Można zatem zobaczyć, jak mieszkał Chopin, 
pospacerować po ówczesnej Warszawie, 
zobaczyć „jego Paryż”, posłuchać świergotu 
ptaków w Nohant, poczuć zapach fiołków, 
ulubionych kwiatów Chopina, poznać ko-
biety, które kompozytor darzył uczuciem, 
posłuchać jego utworów... Wreszcie wejść 
do sali śmierci.

Ekspozycja Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Osobowości, fot. M. Czechowicz, archiwum MFC

fot. T. Nowak
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Choć dzisiejsza Warszawa bardzo różni się od tej z XIX wieku, są tu liczne ślady obecności 
Chopina.

Dzięki bogatej korespondencji, którą prowadził kompozytor można sporo dowiedzieć się o jego 
ulubionych zakątkach. Jednym z nich była ulica Miodowa. Mieściły się tu w jego czasach liczne 
księgarnie i sklepy z instrumentami. Fryderyk odwiedzał je często, a do jego ulubionych należała 
księgarnia i skład nut Antoniego Brzeziny, gdzie był stałym klientem.

W okolicy znajdowały się też liczne kawiarnie, w których młodzi intelektualiści godzinami 
dyskutowali o sztuce. Oprócz „Honoratki”, ulubionym miejscem spotkań była nieistniejąca już 
kawiarnia „U Pani Brzezińskiej” – na ulicy Koziej przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie Chopin 
bywał niemal codziennie. 

WARSZAWA W CZASACH CHOPINA



MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY 
IM. FRYDERYKA CHOPINA
konkurs.chopin.pl

Najstarszy i jeden z najbardziej liczących się konkursów. Odbywa co 5 lat od 1927 r. Jedyna 
przerwa była spowodowana II wojną światową. Inicjatorem tej znakomitej imprezy był 

wybitny pianista i pedagog profesor Jerzy Żurawlew, który pragnął w ten sposób spopularyzować 
muzykę Chopina. Prestiż Konkursu oraz światowe kariery pianistyczne laureatów i „wielkich 
przegranych” sprawiają, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem.
Najbliższy konkurs odbędzie się w październiku 2015 r.

MUZYKA

X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, 2010, fot. B. Sadowski, archiwum NIFC



MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYCZNY
„CHOPIN I JEGO EUROPA”
www.nifc.pl

Prezentuje twórczość Fryderyka 
Chopina w kontekście muzyki 

XIX wieku oraz współczesnej. Wśród 
wykonawców od samego początku 
są najlepsi pianiści z Polski i ze 
świata. Bogaty program festiwalu 
obejmuje recitale fortepianowe, 
koncerty kameralne, symfoniczne, 
a także recitale wokalne.

MIĘDZYNARODOWE
KURSY MISTRZOWSKIE I KURSY INTERPRETACJI
DZIEŁ FRYDERYKA CHOPINA
www.chopin.edu.pl

W ciągu kilkunastu wakacyjnych dni młodzi pianiści z całego świata doskonalą umiejętności 
w interpretacji dzieł Chopina, pod kierunkiem wybitnych profesorów warszawskiej uczelni 

muzycznej.
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KONCERTY W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
www.lazienki-krolewskie.pl

Odbywają się pod pomnikiem Fryderyka Chopina od 
połowy maja do końca września, w każdą niedzielę 

o 12.00 i 16.00. To jedna z najbardziej znanych i lubia-
nych letnich imprez muzycznych w mieście – za każdym 
razem przyciąga setki słuchaczy.

fot. W. i Z. Panów (PZ Studio)

fot. T. Tarnowski



Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, fot. M. Czechowicz, archiwum MFC

MAZOWSZE FRYDERYKA CHOPINA

ZMazowszem związane było całe dzieciństwo kompozytora: tu się urodził i został ochrzczony, 
tu spędzał wakacje, tu pokochał muzykę ludową. Z pewnością, gdy przyjeżdżał do Szafarni na 

Ziemi Dobrzyńskiej nie ominął Czerwińska, Wyszogrodu czy Płocka, jadąc do Dusznik być może 
zatrzymywał się w innych miejscowościach.
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DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA
W ŻELAZOWEJ WOLI – Oddział Muzeum Fryderyka Chopina
Żelazowa Wola 15
tel. 46 863 33 00, chopin.museum/pl

Godziny otwarcia: wtorek – niedziela.
IV – IX 9.00 – 19.00, X – III 9.00 – 17.00,
w poniedziałek dostępny tylko park.

Fryderyk Chopin urodził się w oficynie dworu Skarbków w Żelazowej Woli, ok. 50 km na zachód 
od Warszawy.

Drewniany dwór spłonął. W latach 30. XX wieku zrewitalizowano oficynę, nadając jej wygląd 
romantycznego dworku. W Roku Chopinowskim 2010, Żelazowa Wola zyskała nowy wygląd – 
przybyły dwa nowoczesne pawilony, zmodernizowano park, a w dworku otwarto nową ekspozycję. 
Jest ona oparta na ikonografii.
W każdą niedzielę od maja do września o godzinie 12.00 i 15.00 oraz odbywają się tu koncerty.

fot. M. Kromolicka

fot. M. Kromolicka



SANNIKI
Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina
Sanniki, ul. Warszawska 142
tel. 24 268 11 08, www.palacsanniki.pl

Chopin spędzał wielokrotnie w Sannikach wakacje 
u swego szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. 

Bogaty w ludowe tradycje region sannicki inspirował 
kompozytora, co potwierdza jego korespondencja.

KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE
10 km od Żelazowej Woli
www.brochow.pl

Fryderyk Chopin został w nim ochrzczony 23 
kwietnia 1810 roku. Wcześniej, w 1806 roku 

pobrali się tam rodzice kompozytora, a w 1832 
roku odbył się w nim ślub jego najstarszej siostry 
Ludwiki.
Kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków 
polskiej architektury sakralnej o charakterze 
obronnym.
Pieczołowicie odrestaurowany wygląda imponująco 
zarówno na zewnątrz, jak i w środku. fot. A. Ert-Eberdt

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, fot. J. Wróblewska



Warszawska
Informacja Turystyczna
info@warsawtour.pl

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki

Wydanie VII, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich atrakcji.
Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, 
wybranych muzeach i online na stronie www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Muzeum Fryderyka Chopina.


