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Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce

 Po Fryderyku Chopinie niewiele po-
zostało w Wielkopolsce materialnych pamiątek. 
Nawet nie wiemy dokładnie, ile razy ten region 
odwiedził. Tam, gdzie chopinowska  tradycja 
przetrwała, nadal jest kultywowana i rozwijana. 
Ale bywa też tak, jak w przypadku Strzyżewa, że 
nie ma już żadnych materialnych śladów, w opar-
ciu o które można by te tradycje pielęgnować. A 
czasem bywa jeszcze inaczej – jak ze słynnym 
koncertem w Poznaniu, który nigdy się nie odbył 
– że ów kult przechodzi w legendę, która w po-
wszechnej świadomości urasta do miana faktów. 
 Chopin odwiedzał Wielkopolskę w 
ciągu swych pierwszych dwudziestu lat życia, 
spędzonych w kraju. A więc w tym ważnym okre-
sie życia, gdy kształtowała się jego osobowość, 
wrażliwość. Pobyty tu, zwłaszcza w Antoninie, 
znalazły swoje konsekwencje w twórczości, by 
wspomnieć choćby Polonez C-dur op.3 czy słyn-
ny motyw rogów w trzeciej części Koncertu for-
tepianowego f-moll.  
 Ale jest jeszcze coś, o czym czasem za-
pomina się, gdy mówimy o mało wciąż znanych 
związkach Fryderyka z Wielkopolską. To właśnie 
Poznań i Wielkopolska odegrały znaczącą rolę w 

popularyzacji jego twórczości. Już w 1825 roku, 
a więc gdy Chopin miał zaledwie 15 lat, w prasie 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaczęły  po-
jawiać się  pierwsze wzmianki o niezwykle uta-
lentowanym, młodym, warszawskim muzyku i o 
jego występach. W 1836 roku, w trzech kolejnych 
numerach wydawanego w Lesznie „Przyjaciela 
Ludu” ukazała się pierwsza na ziemiach polskich, 
niezwykle trafna ocena twórczości Chopina, pió-
ra Antoniego Woykowskiego, wydawcy i muzy-
ka. Woykowski pisał wówczas: „Polska wydała w 
ostatnich czasach światu muzykalny geniusz, któ-
ry równego sobie nie ma, i długo pewnie mieć nie 
będzie. Jest to Chopin! Śmiało możemy twierdzić, 
że żaden naród tak wielkim, prawdziwie narodo-
wym kompozytorem poszczycić się nie może!”.   
 I jeszcze jeden przyczynek. Właśnie w 
Poznaniu, w 1873 roku, nakładem Księgarni Jan 
Konstantego Żupańskiego, ukazała się pierw-
sza polska książka o geniuszu z Żelazowej Woli 
– „Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne”, 
pióra Marcelego Antoniego Szulca.  Warto o tym 
pamiętać wybierając się na wędrówkę śladami 
Fryderyka Chopina po wielkopolskiej ziemi.

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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Poznań

 Zdrów jestem, widziałem, co można 
było widzieć. Wracam do Was. W poniedzia-
łek (to jest od pojutrza za tydzień) uściśnie-
my się. Służy mi waguska. Nic nie robię, tylko 
łażę na teatr. (....) Ale czas iść spać, bo jutro 
raniuteńko musimy być na poczcie. W Pozna-
niu zostaniemy dwa dni, in gratiam obiadu, 
na który nas zaprosił arcy-
biskup Wolicki. Jak się 

zobaczymy, dopiero to będziemy gawędzić! 
Do widzenia…

Berlin, sobota 27 września 1828 roku, w li-
ście do rodziców.

 Dwie wizyty Chopina w Poznaniu 
zawdzięczamy nie muzyce, lecz... „kongre-
sowi naturalistów”, który jesienią roku 1828 
odbywał się w Berlinie. Na wyjazd do Ber-
lina Fryderyka namówił, zaprzyjaźniony z 
Chopinami, warszawski zoolog, profesor 
Feliks Paweł Jarocki, uczestnik owego ber-
lińskiego zjazdu przyrodników. Młodziutki 
Fryderyk miał więc okazję po raz pierwszy 
zobaczyć pruską stolicę.  
 Do Poznania Jarocki i Chopin 
przybyli 12 września 1828 roku. Dwie go-
dziny, które musieli tu czekać na odjazd 
dyliżansu do Berlina, spędzili bardzo uży-
tecznie, bowiem mieli w tym mieście szcze-

gólną misję do wypełnienia.  W tym celu 
złożyli wizytę na Ostrowie Tumskim, 
arcybiskupowi Teofilowi Wolickiemu, 
któremu przekazali przesyłkę od Julia-

na Ursyna Niemcewicza. W przesyłce tej 
znajdowały się  dokumenty ważne dla spro-
wadzenia szczątków biskupa Ignacego Kra-
sickiego z Berlina do Gniezna. W sprawie 
tej miał pośredniczyć właśnie arcybiskup 

poznański, Teofil Wolicki, z którym Fryde-
ryk Chopin, poprzez swą matkę chrzestną, 
Annę ze Skarbków Wiesiołowską, był spo-
winowacony. Podczas tej krótkiej wizyty na 
Ostrowie Tumskim, arcybiskup Wolicki za-
prosił profesora Jarockiego i towarzyszącego 
mu Chopina na obiad, w drodze powrotnej 
z Berlina do Warszawy. Pisał o tym Chopin 
w liście do rodziców, nadanym jeszcze z Ber-
lina. Tak więc prawdopodobnie zaproszenie 
przez arcybiskupa na obiad, stało się przy-
czyną kilkudniowego pobytu Chopina w 
Poznaniu, w powrotnej drodze z Berlina do 
Warszawy. 
 Ze stolicy Prus do Warszawy Jaroc-
ki i Chopin wyruszyli 28 września 1828 roku 
rano. Do Poznania dotarli 30 września, oko-
ło godziny 13. A że najbliższy dyliżans w kie-
runku Warszawy mieli dopiero za trzy dni, 
3 października, o godzinie 15, sporo więc 
pozostało im czasu na zwiedzanie miasta i 
odwiedzanie znajomych. Prawdopodobnie 
wybrali się do pałacu arcybiskupiego na 
Ostrów Tumski i wspólnie z arcybiskupem 
Teofilem Wolickim zjedli obiad. 
 Co obaj robili w Poznaniu przez 
dni oczekiwania terminu odjazdu? Nie  wia-
domo. Być może chodzili do teatru miejskie-
go i odwiedzali znajomych, w tym  wielce 
wtedy szanowanego w Poznaniu, Jana Mot-

tego, profesora  przyrody w gimnazjum św. 
Marii Magdaleny. Nie wiemy jednak, gdzie 
się zatrzymali – przypuszczalnie w najpopu-
larniejszym wówczas Hotelu Saskim, przy 
ulicy Wrocławskiej.
 Mimo utrwalanej przez niemal dwa 
wieki tradycji, Chopin nie grał w Poznaniu. 
No chyba, że u arcybiskupa Wolickiego, po 
owym proszonym obiedzie. Nie zachowały 
się jednak na ten temat najmniejsze nawet 
wzmianki. Na pewno jednak młody Chopin 
nie grał w pałacu namiestnikowskim czyli w 
gmachu obecnego Urzędu Miasta, choć cią-
gle mówi o tym tablica umieszczona na jego 
frontonie  w 1960 roku. Zachowane źródła 
i korespondencja jednoznacznie świadczą 
o tym, że namiestnika Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, księcia Antoniego Radziwiłła 
nie było w Poznaniu w czasie, gdy przeby-
wał tu Chopin. Radziwiłłowie byli wówczas 
w swej letniej rezydencji w Ruhbergu czyli 
Ciszycy koło Kowar. Pokłosiem tej legendy 
stał się też obraz Henryka Siemiradzkiego, 
przedstawiający koncert Fryderyka Chopi-
na w salonie księcia Antoniego Radziwił-
ła. I choć powstał on dopiero w 1887 roku,  
na zamówienie poznańskiego księgarza i 
wydawcy, Karola Kozłowskiego, z czasem 
przyjęło się go uważać za artystyczną wizję 
autentycznego wydarzenia. 

Park im. F. Chopina w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Koncert w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania,
fot. Z. Schmidt Pałac arcybiskupi w Poznaniu,

fot. Z. Schmidt

Wnętrze pałacu arcybiskupiego w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Popiersie F. Chopina w parku jego imienia,
fot. Z. Schmidt



54

 Obraz, któremu autor nadał tytuł 
„Koncert Chopina u Radziwiłła w Berlinie w 
1829 roku” nie miał żadnych podstaw histo-
rycznych. Nie zgadzał się ani rok (w Berlinie 
Chopin był w 1828 roku), ani miejsce - ar-
tysta nigdy w berlińskim pałacu Radziwił-
łów przy Wilhelmstrasse nie występował. Z 
czasem utrwalił się tytuł: „Fryderyk Chopin 
w salonie księcia Antoniego Radziwiłła (rok 
1829)”, sugerujący, iż być może chodzi o sa-
lon poznański. Data nadal jest błędna. Re-
produkcje obrazu szybko się jednak rozeszły 
utrwalając legendę. 
 Z Poznaniem Chopina związały i 
inne wydarzenia. To tu, na łamach „Dzien-
nika Poznańskiego”, tydzień po śmierci 
kompozytora, 25 października 1849 roku, 
ukazał się jego pierwszy nekrolog, pióra Cy-
priana Kamila Norwida. Również w Pozna-
niu wydano pierwszą polską biografię arty-

sty. Książka „Fryderyk Chopin i utwory jego 
muzyczne”, dzieło Marcelego Szulca,  wyszła 
w 1873 roku, nakładem słynnej księgarni 
Jana Konstantego Żupańskiego.  
 W Poznaniu Fryderyk Chopin 
upamiętniony jest w wielu miejscach. Naj-
bardziej zauważalne to Sala Biała Urzędu 
Miasta Poznania, umownie uznawana za 
miejsce domniemanego koncertu z 1828 
roku. Przypomina o tym popiersie Chopina, 
dłuta Marcina Rożka. Jego kopia znajduje 
się na tyłach dawnego kolegium jezuickie-
go, w Parku Chopina. Na fasadzie gmachu 
umieszczono zaś dwie tablice poświęcone 
Chopinowi oraz rzekomemu koncertowi w 
1828 roku. 
 W Muzeum Instrumentów Mu-
zycznych na Starym Rynku jest  Sala Chopi-
nowska z pamiątkami związanymi z kompo-
zytorem. Zobaczyć tu można m.in. fortepian 

z około 1820 roku, który znajdował się w 
pałacu w Antoninie – prawdopodobnie 
grał na nim Chopin podczas swoich wizyt 
u księcia Antoniego Radziwiłła. A ponadto 
portrety artysty,  kopie odlewu jego dłoni i 
pośmiertnej maski oraz słynnego obrazu 
Henryka Siemiradzkiego przedstawiające-
go Fryderyka Chopina grającego w salonie 
księcia Antoniego Radziwiłła. Tu można 
także zobaczyć drewniany projekt pomni-
ka Fryderyka Chopina, autorstwa Wacława 
Szymanowskiego, który stanął  w warszaw-
skich Łazienkach. 
 W pobliżu gmachu Teatru Wiel-
kiego biegnie ulica Fryderyka Chopina, a 
na dziedzińcu  Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego, w 
1910 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą 
setną rocznicę urodzin kompozytora. Ory-
ginalna tablica (zniszczona przez Niemców 
w czasie II wojny światowej) była dziełem 
Władysława Marcinkowskiego – obecna jest 
jej kopią. 
 Wędrując po Poznaniu śladami 
Chopina warto też zajrzeć na Cmentarz 
Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. 
Wojciecha, gdzie spoczywa niedoszła teścio-
wa Fryderyka, Teresa z Wodzińskich Wo-
dzińska, matka muzy artysty, Marii Wodziń-
skiej. Marię Wodzińską, w której  kochał się 
też Juliusz Słowacki, Chopin poznał w 1835 
roku w Dreźnie. Tam też rok później  się jej 
oświadczył  - on miał lat 26, ona zaś 16.  Ro-
dzina Marii początkowo zgodziła się na to 
małżeństwo, później jednak, gdy doszły do 
niej słuchy o chorobie Chopina, wycofała 
się. Nigdy oficjalnie, ale stawiając „fortepia-
niście” , jak go nazywano, takie warunki, że 
związek sam się rozpadł. A mimo to Chopin 
do końca życia  pozostawał w dobrych sto-
sunkach ze swą niedoszłą teściową. 
 Chopinowską wędrówkę po Po-
znaniu można zakończyć na Ostrowie Tum-
skim. Tu wciąż stoi arcybiskupi pałac, w 
którym arcybiskup Teofil Wolicki podejmo-
wał Chopina obiadem. Arcybiskup Wolicki 

Sala Biała w Urzędzie Miasta Poznania
fot. P. Skórnicki

Tablica na dziedzińcu PTPN upamiętniająca setną 
rocznicę urodzin kompozytora, fot. Z. Schmidt

Salonik w pałacu w Antoninie,
fot. Z. Schmidt
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zmarł w grudniu 1829 roku. Pochowany 
został w krypcie katedry poznańskiej, a w 
kaplicy św. Cecylii umieszczono epitafium  
jemu poświęcone.   

Trasa: ulica Chopina – dziedziniec Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy 
(ul. Mielżyńskiego) – budynek dawnego 
Hotelu Saskiego (ul. Wrocławska) – park 
Chopina – Urząd Miasta Poznania (pl. Ko-
legiacki) – Muzeum Instrumentów Muzycz-
nych (Stary Rynek) - Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan (Wzgórze św. Wojciecha) - 
Ostrów Tumski 

Żychlin

 A ja za to wracając byłem na weselu 
Panny Bronikowskiej Melasi; śliczne dziecko, 
poszła za Kurnatowskiego. Często się ciebie 

wspominało, kazała Ci się kłaniać. Jej rówie-
śniczka, kuzynka, co też parą dniami wprzód 
poszła za mąż, jeszcze ładniejsze dziecko — 
ładnie im było po weselnemu...

Warszawa, 12 września 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Do Żychlina, leżącego niedaleko 
Konina, Chopin trafił przypadkiem. Wra-
cając do Warszawy po dłuższej podróży, w 
czasie której dał dwa znakomite koncerty w 
Wiedniu, zatrzymał się po drodze w Kaliszu. 
Młody muzyk podróżował wówczas z  dwo-
ma przyjaciółmi – studentem medycyny, 
Alfonsem Brandtem i prawnikiem Ignacym 
Maciejowskim. Postój w Kaliszu młodzi po-
stanowili wykorzystać na wizytę u doktora 
Adama Helbicha. Lekarz, który  wybierał się 
właśnie do państwa Bronikowskich do Ży-

chlina, na wesele ich córki Melanii, postano-
wił  niespodziewanych gości zabrać ze sobą. 
Śliczną Melasię, o której Chopin pisał w li-
ście do przyjaciela, Tytusa Woyciechowskie-
go, kompozytor poznał kiedyś w Warszawie. 
I choć na sam ślub Melanii i Wiktora Adama, 
goście nie zdążyli (dojechali bowiem pod 
wieczór, a ślub odbył się w południe, 2 wrze-
śnia 1829 roku) to jednak znakomicie bawili 
się na weselu. Uroczystość  weselna była zaś 
wspólna – młodych państwa Kurnatowskich 
i kuzynki Melanii, Anieli Kurnatowskiej i 
Wojciecha Gałczyńskiego, którzy ślub wzięli 
tydzień wcześniej (25 sierpnia 1829 roku, w 
kościele rzymsko-katolickim we wsi Charłu-
pie), o czym też Fryderyk donosił Tytusowi 
w liście. 
 Trzy dni doskonale bawiono się 
w Żychlinie, a gdy przyszło się gościom w 
różne strony rozjeżdżać, doszło jeszcze do 
zabawy w fanty, o której dr Adam Helbich 
w swych wspomnieniach tak pisał: „ Od 11-
tej z rana stały już konie zaprzężone, ale czy 

Katedra w Poznaniu
fot. Z. Schmidt

był kiedy przykład, ażeby kto z gościnnego 
domu wyjechał bez śniadania? Konie więc 
musiały czekać. Nadeszła 12-sta, goście ze-
brali się w sali. Obok, w jadalnym pokoju, 
w oczekiwaniu zastawienia stołu, toczyły się 
żywe rozmowy. Wtem któś robi wniosek: - 
Żeby dokompletować zabawy, zagrajmy w 
gry towarzyskie, a ponieważ mamy rozje-
chać się w różne strony, bawmy się w po-
dróżnego. 
 Rozdano więc nazwy miast i każdy 
pilnował się, żeby stanąć na zawołanie; po-
mimo tego jednak nie zabrakło fantów. Kie-
dy przyszła kolej na p. Henryka do wykupna 
fantu, jedna z dam zadała mu wykonanie 
czynu, któryby wszystkich obecnych zado-
wolił. Namyślił się chwilę i wybiegł. Wkrótce 
wraca niosąc w ręku gałązkę bluszczu wstą-
żeczką przewiązaną, a włożywszy na głowę 
Fryderyka, mówi: ”Wieńczę talent i cnotę”. 
Nastąpił długo trwający i ciągle wznawiany 
grzmot oklasków. Fryderykowi potoczyły się 
łzy po policzkach, a podobno w całem zgro-

Kościół w Żychlinie
fot. Z. Schmidt
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XVIII-wieczna drewniana dzwonnica. Przy 
kościele znajduje się lapidarium, w którym 
gromadzi się nagrobki z likwidowanych lub 
opuszczonych cmentarzy kalwińskich w 
Polsce. Parafia kalwińska działa w Żychlinie 
nieprzerwanie od 400 lat.
 Chopina pamięta też dawny pałac 
Bronikowskich, zbudowany w latach 20. 
XIX wieku, na planie prostokąta, z gankiem 
od frontu, kryty czterospadowym dachem. 
Pałac otacza park z pomnikowymi drzewa-
mi. Dziś mieści się w nim Zespół Szkól Eko-
nomiczno-Usługowych, noszący od 2005 
roku imię Fryderyka Chopina. Na budynku 
znajduje się tablica pamiątkowa poświęco-
na kompozytorowi – „Tutaj w pierwszych 
dniach września 1829 roku przebywał Fry-
deryk Chopin”, a w 2010 roku, w dwusetną 
rocznicę urodzin kompozytora, przed pała-
cem stanął pomnik Chopina,  dłuta Marcina 
Mielczarka.

Kalisz

 Wracając byłem w Kaliszu na jed-
nym wieczorze, gdzie była Pani Łączyńska i 
Panna Biernacka. Wyciągnęła mię do tańca, 
musiałem mazura tańczyć, i to z ładniejszą 
jeszcze panną od niej, a przynajmniej równie 
piękną panną Nieszkowską Pauliną, która nie 
chce jenerała Miecielskiego, a on się do niej 
koniecznie adresuje. Panna Biernacka dużo 
ze mną mówiła o Tobie i twoim Bracie, i wi-
dać było słodkie uczucie, jak jej owa zima w 
Warszawie spędzona niecila – cały wieczór z 
nią rozmawiałem, a raczej musiałem odpo-
wiadać i pytać się, nigdy tak mi się dobrze nie 
wydała jak wtenczas, szczególniej mówiąc o 
słodyczy charakteru Pana Karola. Nie żartu-
ję. Powiedziałem jej, że ty będziesz wiedział o 
całym wieczorze, że się będę przed Tobą skar-
żył na to, że mię do tańca skusiła, ale Ci się 

madzeniu nie było nikogo z suchem okiem.” 
 W ten sposób Henryk Unrug, zie-
mianin, uhonorował talent pianisty, jedno-
cześnie raz jeszcze przypominając historię 
sprzed trzech lat, o której już wcześniej go-
ściom opowiadał. Sam był bowiem świad-
kiem koncertu, który 16-letni Fryderyk dał 
w Dusznikach Zdroju (wówczas Bad Re-
inerz), a z którego dochód przeznaczył dla 
kilkorga osieroconych dzieci, których ojciec 
nagle zmarł w uzdrowisku.    
 W Żychlinie pamięć o Fryderyku 
Chopinie jest wciąż kultywowana. Działa-
jące tu od 2002 roku koło Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina jest bardzo aktywne. 
Wiedzę o kompozytorze i jego muzykę po-
pularyzuje poprzez organizowanie koncer-
tów, festiwali, a nawet plenerów malarskich. 
Od 2004 roku, co roku, odbywa się   tu Ogól-
nopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinow-

skie Interpretacje Młodych”.
 Do naszych czasów przetrwały też 
miejsca, które w 1829 roku Chopin odwie-
dził. Do dziś stoi tu kalwińska świątynia, w 
której Melania Bronikowska i Wiktor Adam 
Kurnatowski brali w 1829 roku ślub. W ko-
ściele zachowało się też epitafium Melasi, 
zmarłej zaledwie pięć lat po ślubie. Napis na 
nim głosi: „Kurnatowski Wiktor zachował 
tutay serce swoiey żony ś.p. Melanii z Bro-
nikowskich Kurnatowskiej, Uro: 16. lipca 
1811. Zmar: 31. paź: 1834.” 
  Pierwszy kalwiński kościół, drew-
niany, stanął w Żychlinie przed 1610 rokiem. 
Obecny jest klasycystyczną budowlą wznie-
sioną w latach 1821-22, z dwukolumnowym 
portykiem w fasadzie. Wnętrze jest bardzo 
skromne, z charakterystycznymi empora-
mi. W pobliżu kościoła stoją inne budowle 
kalwińskie - klasycystyczna plebania oraz 

Pałac w Żychlinie
fot. Z. Schmidt

Kamienica u zbiegu Głównego Rynku i ul. Zamkowej
pochodzi z okresu międzywojennego, fot. Z. Schmidt
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nie zlękła. Poznałem jej ojca, blisko Antonina 
ma swoje Sulisławice. Między innymi godny 
widzenia taniec Jaxy Marcinkowskiego, który 
na tym wieczorze z zabłoconymi butami do 
upadłego wywijał. Byłem w Kaliszu tylko je-
den dzień...

Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Ile razy Fryderyk Chopin odwie-
dzał Kalisz?  Zdaniem Henryka F. Nowaczy-
ka, niestrudzonego badacza wielkopolskich 
śladów kompozytora, Chopin gościł tu prze-
jazdem co najmniej sześć razy. Tyle przynaj-
mniej udało się udokumentować. 
 W mieście nad Prosną kompozytor 
był w końcu lipca i w połowie września 1826 
roku jadąc do Dusznik Zdroju (wówczas 
Bad Reinerz), a następnie z nich wracając. 

Był tu na pewno 2 września 1829 roku, gdy 
wracając z Wiednia, stąd niespodziewanie 
został zabrany przez dr. Adama Helbicha 
– wraz z towarzyszącymi mu przyjaciółmi, 
studentem medycyny, Alfonsem Brandtem 
i prawnikiem Ignacym Maciejowskim -  na 
wesele Melanii Bronikowskiej i Wojciecha 
Kurnatowskiego, do Żychlina. 
 Kolejny raz Chopin musiał odwie-
dzić Kalisz 21-22 października i 7 listopada 
1829 roku podczas podróży do Strzyżewa i 
Antonina. Ostatni raz zatrzymał się tu wy-
jeżdżając z kraju - wieczorem 3 listopada 
1830 roku i był do 5 listopada 1830 roku. 
Gościny użyczył mu wtedy dobry znajo-
my, dr Adam Helbich. Prawdopodobnie, 4 
listopada, w domu lekarza, zagrał dla jego 
przyjaciół. Nie dał się jednak namówić na 
żaden koncert publiczny. A 5 listopada, wraz 
z Tytusem Woyciechowskim, który wtedy 

do niego dołączył, opuścił Kalisz i udał się w 
stronę Wrocławia. Po drodze odwiedził jesz-
cze Antonin, ale Radziwiłłów tam nie zastał. 
Czy zajrzał też do Strzyżewa, by przed wyjaz-
dem z kraju pożegnać się z matką chrzestną? 
Nie wiadomo. Kalisz był ostatnim polskim 
miastem, w którym zatrzymał się kompozy-
tor przed opuszczeniem kraju na zawsze. 
 W Kaliszu Chopin ma swoją ulicę. 
U zbiegu Głównego Rynku  i ulicy Zamko-
wej (w latach 20. XIX wieku nosiła ona na-
zwę Warszawskiej) stała kamienica, w której 
artysta tańczył z panną Pauliną Nieszkow-
ską, o której tak obszernie pisał w liście 
do przyjaciela, Tytusa Woyciechowskiego. 
Tamtego domu już jednak nie ma - na jego 
miejscu wznosi się dziś kamienica z okresu 
międzywojennego. O pobytach Fryderyka 
Chopina w Kaliszu, przypomina umiesz-
czona na niej płaskorzeźba, będąca dziełem 
rzeźbiarza Wiesława Andrzeja Oźminy. 
Natomiast przy ulicy Zamkowej wciąż jest 
urząd pocztowy – w tym samym miejscu był 
pocztamt, gdzie zatrzymywały się dyliżanse 
przywożące pasażerów do Kalisza lub ru-
szające z nimi w dalszą drogę. Dyliżansami 
tymi podróżował także Chopin jadąc z lub 
do Warszawy...

Antonin

 Antonin to miejsce w Wielkopolsce 
najbardziej związane z Fryderykiem Chopi-
nem. A i jego pobyty w myśliwskim pałacu 
księcia Antoniego Radziwiłla, namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, najbar-
dziej są znane. 
 Muzyk i książę poznali się w 1825 
roku w Warszawie, w salonie księżnej Lu-
dwiki Czetwertyńskiej. Gra młodziutkie-
go Chopina oczarowała wówczas księcia, 
zwłaszcza, że sam komponował i grał na 
wiolonczeli. Potraktował więc pianistę bar-
dzo  życzliwie i  zaprosił do odwiedzin – w 
Berlinie lub w Wielkopolsce.
 A w Wielkopolsce książę Radziwiłl 

Teatr w Kaliszu,
fot. Arch. Urzędu Miasta w Kaliszu, M. Hertmann

Bazylika w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt

Płaskorzeźba upamiętniająca pobyt Chopina w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt
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miał dwie siedziby. Jedną w Poznaniu – w 
pałacu namiestnikowskim czyli w budyn-
kach dawnego kolegium jezuickiego (obec-
nie Urząd Miasta Poznania przy placu Ko-
legiackim), drugą -  w miejscowości Szperek 
niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego, zwaną 
później od jego imienia Antoninem.  I to 
właśnie w Antoninie lub w Ruhbergu czyli 
Ciszycy koło Kowar na Dolnym Śląsku, ksią-
żę  najchętniej spędzał czas.
 Dla niego, Karl Friedrich Schinkel, 
najwybitniejszy architekt niemieckiego ro-
mantyzmu, wzniósł w Antoninie pałac my-
śliwski. Czterokondygnacyjna budowla, po-
wstała w latach 1822–1824, na oryginalnym 
rzucie przypominającym grecki krzyż. I choć 
zbudowana jest głównie z drzewa modrze-
wiowego, to jednak ma też sporo elementów 
murowanych - część klatki schodowej, ko-
min, piwnice - a ściany obwodowe z drew-
na są wypełnione cegłą. W pałacu najbar-
dziej niezwykła jest główna sala wznosząca 
się przez trzy kondygnacje, której ozdobny 
strop wspiera się na jednej kolumnie - komi-
nie, ozdobionym trzema pierścieniami głów 
jelenich. Z balkonów otaczających pałaco-
we wnętrze na pierwszym i drugim piętrze 
wchodzi się bezpośrednio do pokoi. Pałac 
otacza park krajobrazowy, w którym stoi 
m.in, szwajcarski dom syna księcia Anto-
niego, Wilhelma oraz kaplica - mauzoleum 
rodziny Radziwiłłów. Obie te budowle są 
również dziełem Karla Friedricha Schinkla. 
 Urokliwy pałac antoniński, po-
łożony w środku, niegdyś gęstych, borów 
przygodzickich, był oazą rodzinnego cie-
pła i spokoju dla księcia namiestnika i jego 
najbliższego otoczenia, ale także miejscem 
chętnie przez książęcych gości odwiedza-
nym. Wśród gości tych był także Fryderyk 
Chopin. 
 Liczba jego wizyt w Antoninie do 
dziś budzi kontrowersje i wątpliwości. Naj-
częściej podawane są daty: 1826 i 1829, albo 
1827 i 1829. W materiałach   źródłowych  
udało się  potwierdzić  kilka  bytności  Cho-

pina  i jego rodziny w  Antoninie w 1826 i 
1829 roku.  I tak  1 lub  2  sierpnia  1826  roku 
młody artysta przejeżdżał  przez Antonin w 
drodze do Dusznik Zdroju (Bad Reinerz), 
lecz w pałacu  zatrzymał  się  dopiero w dro-
dze powrotnej, około 15 września.  Podczas 
tego krótkiego wówczas pobytu,  powstał  
znany  wizerunek Chopina siedzącego  przy  
fortepianie, wykonany  przez księżniczkę  
Elizę  Radziwiłłównę. Trzy lata później, w  
sierpniu  1829  roku,   do  pałacu w Anto-
ninie zajrzeli rodzice Chopina, ale nie wia-
domo czy Fryderyk był z nimi. Na pewno 
Antonin odwiedził nocą z 5 na 6  listopada  
1830 roku, w drodze z Kalisza do  Wrocła-
wia, gdy na zawsze opuszczał rodzinne zie-
mie. Radziwiłlów w pałacu jednak nie zastał 
– bawili jeszcze wówczas w Ciszycy koło Ko-
war.
 Najsłynniejszy był jednak ów „ty-
dzień w  Antoninie” (w  rzeczywistości 10 
dni) spędzony jesienią 1829 roku, na przeło-
mie października i listopada. 

Byłem tam tydzień, nie uwierzysz, jak mi u 
niego dobrze było. Ostatnią pocztą wróciłem 
i to ledwo com się wymówił od dłuższego po-
bytu. Co do mojej osoby i chwilowej zabawy, 
byłbym tam siedział, dopóki by mię nie wypę-
dzono, ale moje interessa, a szczególniej mój 
Koncert [f-moll op. 21] jeszcze nie skończony, 

a oczekujący z niecierpliwością ukończenia 
finału swojego, przynaglił mię do opuszczenia 
tego raju.

Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Ale i w przypadku tego pobytu 
kompozytora w Antoninie toczą się dysku-
sje o dokładne daty. Jedni uważają, że było 
to między 26 października i 4 listopada 1829 
roku, inni, że 26 października Chopin, wraz 
z Anną i Stefanem Wiesiołowskimi, zło-
żył  tylko kurtuazyjną wizytę Radziwiłłom, 
po czym wrócił z nimi do Strzyżewa, a do 
Antonina powrócił 30 lub 31 październi-
ka i był w nim do 7 listopada, skąd udał się 
bezpośrednio do Warszawy, nie wstępując  
już do Strzyżewa. Jednym z argumentów 
za tymi drugimi datami są zachowane listy. 
Księżniczka Eliza w swoim liście z 29 paź-
dziernika 1829 do Klaudyny z Działyńskich 
Potockiej ani słowem nie wspomina o Cho-
pinie, choć pisze o innych gościach,  którzy 
przebywali w tym czasie w Antoninie.  O 
urodzinach księżniczki, które przypadały 28 
października, ani o wizycie w tym dniu w 
Antoninie arcybiskupa Teofila Wolickiego, 
nie pisze też nic Chopin w liście do Tytusa 
Woyciechowskiego, choć pobyt w Antoninie 
opisuje dość szczegółowo.    

Wnętrze pałacu w Antoninie,
fot. Z. Schmidt

Pałac w Antoninie,
fot. Z. Schmidt

Pałac w Antoninie,
fot. Z. Schmidt

Jeden z obrazów w pałacu w Antoninie,
fot. Z. Schmidt
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 Wiadomo, że Chopin wyruszył z 
Warszawy „w Poznańskie” 20 października 
1829 roku, a w dwa dni później przybył do 
Strzyżewa, do swojej matki chrzestnej, Anny 
ze Skarbków Wiesiołowskiej. A gdy nadeszła 
wiadomość o powrocie rodziny Radziwiłłów 
z Ciszycy do Antonina, w poniedziałek, 26 
października, Chopin w towarzystwie matki 
chrzestnej i jej męża odwiedzili Antonin.
 Chopin jechał do Antonina bez 
przekonania, bardziej z namowy ojca, który 
liczył na ewentualną pomoc księcia Radzi-
wiłła w karierze Fryderyka. Gościnność i 
życzliwość z jaką się tam spotkał, mile za-
skoczyła jednak nawet jego samego. 

Były tam dwie Ewy, młode księżniczki, nad-
zwyczaj uprzejme i dobre, muzykalne, czułe 

istoty. Sama stara Księżna wie, że nie urodze-
nie czyni człowieka i tak wiąże swoim obcho-
dzeniem się, że niepodobna jej nie lubić...

Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 W listach do przyjaciół pisanych 
po powrocie do Warszawy, entuzjastycznie 
wyrażał się o gościnności księcia i jego żony, 
o księżniczkach, o wspólnym  muzykowaniu  
z Antonim Radziwiłłem i o muzycznej pa-
sji, która tak zbliżyła księcia i młodziutkiego 
kompozytora. Gospodarz był przecież uta-
lentowanym wiolonczelistą, a także twórcą 
muzyki do „Fausta” Johanna Wolfganga Go-
ethego. 

On wiesz jak lubi muzykę, pokazywał mi 
swojego Fausta i wiele rzeczy znalazłem tak 
dobrze pomyślanych, nawet genialnych, żem 
się nigdy po namiestniku tego spodziewać nie 
mógł. (...) 

Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Ta muzyczna atmosfera panują-
ca w myśliwskim pałacu wpłynęła także na 
twórczość samego Chopina. Słynny mo-
tyw rogów w trzeciej części jego Koncertu 
fortepianowego f-moll zrodził się właśnie 
dzięki pobytowi w Antoninie. Z ich dźwię-
kiem Chopin spotkał się podczas polowań 
w dobrach Radziwiłłów koło Antonina, w 
których także uczestniczył i to ze strzelbą w 
ręku. W Antoninie pracował nad zaczętym 
rok wcześniej Trio g - moll op. 8, które osta-
tecznie dedykował właśnie księciu Antonie-
mu Radziwiłłowi. Tutaj powstał też Polonez 
C-dur na fortepian i wiolonczelę, który sam 
kompozytor traktował nieco żartobliwie.    

Napisałem u niego Alla polacca z wiolonczel-
lą.  Nic nie ma prócz błyskotek, do salonu, dla 
dam; chciałem, widzisz, żeby X-czka Wanda 
się nauczyła. Niby jej przez ten czas dawałem 
lekcje. Młode to, 17-cie lat, ładne i dalipan, aż 
miło było ustawiać paluszki. Ale żart na stro-
nę, wiele ma prawdziwego czucia muzykalne-
go, tak, że nie trzeba gadać: a tu crescendo, a 
tu piano, a tu prędzej, a tu wolniej i tak dalej.
 
Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Sądząc po tym opisie, jak i po sa-
mym utworze księżniczka Wanda musiała 
mieć sporo zdolności i  umiejętności mu-
zycznych. Jej siostrę Elizę, bardziej zauro-
czył jednak Polonez f-moll, op. 71 nr 3, 
skomponowany przez Chopina w latach 
1825–26,  którego chciała nieustannie słu-
chać. Widocznie ten melancholijny utwór 

bardziej odpowiadał wówczas jej nastrojowi. 
Chopin gościł w Antoninie zaledwie kilka 
miesięcy po ślubie pruskiego następcy tro-
nu Wilhelma z księżniczką weimarską Au-
gustą. A przecież o miłości Wilhelma i Elizy 
głośno było w całej ówczesnej Europie. Do 
ślubu jednak  nie dopuściły pruskie elity 
polityczne. Wilhelm poddał się woli ojca i 
w czerwcu 1829 roku ożenił się z Augustą.  
Czyż można się dziwić Elizie,  że w cztery 
miesiące po tym wydarzeniu wolała jednak 
muzykę bliższą jej przeżyciom?  

Nie mogłem się wymówić od przysłania im 
Poloneza mojego f-minor, który zajął X-czkę 
Elizę, proszę Cię więc, przyszlij mi go naj-
pierwszą pocztą, bo nie chcę być poczytanym 
za niegrzecznego, a z pamięci pisać nie chcę, 

Salonik Chopina w pałacu w Antoninie,
fot. Z. Schmidt

Portret Chopina wykonany przez George Sand,
fot. P. Skórnicki
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kochanku, bo bym inaczej może napisał, ani-
żeli jest w istocie. Możesz sobie wystawić cha-
rakter tej X-czki, kiedy jej co dzień tego Polo-
neza grać musiałem, i nic tak nie lubiła jak to 
Trio- As-dur. Tak to tam wszyscy dobrzy.

Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 W pałacu antonińskim powstały 
też „exercisa”, czyli ćwiczenia na fortepian, 
przeznaczone dla księżniczek Radziwiłłó-
wien, znane dziś jako cztery Etiudy z op. 10 
– wszystkie 12 etiud z tego opusu Chopin 
zadedykował później Franciszkowi Lisztowi. 
A 4 listopada, Eliza Radziwiłłówna naszki-
cowała w sztambuchu profil kompozytora, 
zachowany do dziś. 

Chciałeś mego portretu – żebym mógł był 
ukraść jeden X-żnie Elizie, to bym go był To-
bie posłał, dwa razy mie w sztambuchu zro-
biła i ile mi ludzie gadali, bardzo podobnie. 
   
Warszawa, 14 listopada 1829 roku, w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego

 Jeśli przyjąć pierwszą wersję dat 
pobytu Chopina w Antoninie, to wyjechał 
on zeń w czwartek, 5 listopada1829 roku, 
około południa. Udał się do Strzyżewa, a 
następnie wrócił do Warszawy. Jeśli przyj-
miemy jednak drugą wersję, to gościnny 
Antonin kompozytor opuścił w sobotę, 7 li-
stopada udając się wprost do Warszawy.  W 
obu przypadkach jedno jest pewne – 10 li-
stopada był już w domu. Gościnnego gospo-
darza pałacu antonińskiego nigdy więcej nie 

spotkał... Ale wspominał go z sentymentem. 
Wiosną 1840 roku, w Paryżu, uczennica 
Chopina, Friederike Müller tak napisała w 
swoim pamiętniku: „Po skończeniu Trio po-
wiedział mi: Jakże żywo stają mi w pamięci 
dni, w których to komponowałem! Było to w 
Poznańskiem, w otoczonym wielkimi lasami 
zamku księcia Radziwiłła, w nielicznym, ale 
doborowym towarzystwie. Rano polowali-
śmy, wieczorem muzykowaliśmy...” 

 Dziś Chopin w  Antoninie honoro-
wany jest na wiele sposobów. W muzycznym 
salonie pałacu jemu poświęconym, na ścia-
nach wiszą portrety kompozytora, jest tam 
jego popiersie, zobaczyć też można kopie 
odlewu jego dłoni oraz maski pośmiertnej. 
Stoi tu także instrument z epoki Chopina -  
fortepian firmy Buchholtz. Przed wejściem, 
w 1979 roku, umieszczono zaś popiersie 
kompozytora, autorstwa Mariana Owczar-
skiego. 

 Radziwiłłowski pałac w swoich 
dziejach przechodził różne koleje losu -  od 
dewastacji po II wojnie światowej został 
uratowany staraniem ostrowskich działaczy 
muzycznych i Jerzego Waldorffa. Dziś jest w 
gestii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
Mieści się w nim hotel i restauracja. Ale naj-
bardziej miejsce to jest znane z muzycznych 
wydarzeń, spośród których najsłynniejszy 
jest międzynarodowy festiwal „Chopin  w  
barwach  jesieni”.

Strzyżew

Jadę dziś o 7-mej godzinie z wieczora dyliżan-
sem do Wiesiołowskich w Poznańskie i dlate-
go wprzód piszę, zwłaszcza że nie wiem, jak 
długo mi bawić tam wypadnie, lubo paszport 
tylko na miesiąc wziąłem. Moją myślą jest 
wrócić za dwa tygodnie. - Przyczyną moje-
go wyjazdu jest także bytność Radziwiłła w 

Maska pośmiertna Chopina
znajdująca się w pałacu w Antoninie,
fot. P. Skórnicki

Fragment parku w Antoninie, fot. Z. Schmidt
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swoich dobrach za Kaliszem. Były bowiem 
oświadczyny, żebym jechał do Berlina, w jego 
pałacu tamże mieszkał i tym podobne słów-
ka, piękne, zabawne — ja jednak żadnej w 
tym nie widzę korzyści, gdyby się to nawet zi-
ścić miało, o czym wątpię, bo już to niejedna 
łaska pańska, którą na pstrym koniu widzia-
łem, ale Papa nie chce wierzyć, że to miały 
być tylko des belles paroles, i to jest przyczyna 
mojego wyjazdu, którą nawet, ile mi się zdaje, 
już raz tobie napisałem.

Warszawa, 20 października 1829, w liście do 
Tytusa Woyciechowskiego

 We wsi Strzyżew, leżącej w gminie 
Sieroszewice, w powiecie ostrowskim, nie 
pozostały żadne ślady  po Fryderyku Cho-
pinie – poza imieniem, które nosi tutejsza 

szkoła podstawowa. A przecież kompozy-
tor bywał tu wielokrotnie, bo to właśnie w 
Strzyżewie mieszkała jego matka chrzestna, 
Anna ze Skarbków Wiesiołowska. Ale dziś 
nie wiadomo nawet, gdzie stał, ani jak wy-
glądał dwór Anny i Stefana Wiesiołowskich. 
Zarówno obecny kościół, jak i zachowany 
dwór pochodzą już z lat 70. XIX wieku. Na 
cmentarzu w pobliskim Kotłowie, gdzie po-
chowani zostali Anna i Stefan Wiesiołowscy, 
także nie zachowały się ich groby. Ich nisz-
czejący grobowiec kazał w połowie lat 20. 
XX wieku rozebrać ówczesny proboszcz, a 
na miejscu tym pochowano kolejnych zmar-
łych...
 Ze skąpych zapisków siostry Cho-
pina, Ludwiki, które zawarła ona w ksią-
żeczce, opisującej jej własną podróż, ale 
stylizowaną na opowieść dziecka dla swoich 

rówieśników -  „Podróż Józia z Warszawy do 
wód Szlązkich przez niego samego opisana” 
-  wiemy, że dworek otaczał sad wiśniowy, że 
w ogrodzie rosły maliny i truskawki, a także, 
że był tam warzywnik. We dworze, według 
opisów, był  „pokój bawialny, z którego drzwi 
wychodziły do sypialnego” oraz jadalnia, w 
której wisiały portrety rodziców Anny Wie-
siołowskiej – Kaspra Skarbka herbu Hab-
dank i jego żony Ludwiki z Fengerów. Był 
też we dworze klawikord, zapewne stojący 
w bawialni. Ludwika bowiem, w opowiastce, 
której narratorem był Józio Skarbek, napi-
sała: „ ... gdy się zmierzchło, wróciliśmy do 
pokoju. Ciocia zagrała na klawikordzie a ja 
z Ludwisią tańczyłem, mazurka, walca i inne 
tańce, i tak zeszło do kolacji.” 
 Wielce jest więc prawdopodobne, 
że i Chopin na tym klawikordzie,  podczas 
swoich wizyt u chrzestnej matki grywał, 
zwłaszcza podczas dłuższego, udokumento-
wanego pobytu w 1829 roku – od czwartku 
22 października do poniedziałku 26 paź-

dziernika oraz od czwartku 5 listopada do 
soboty 7 listopada (lub od czwartku 22 paź-
dziernika do piątku, 30 października). Czas 
między 26 październikiem a 5 listopada (lub 
30 października a 7 listopada) spędził w po-
bliskim Antoninie, w gościnie u księcia An-
toniego Radziwiłła. 
 Można przypuszczać, że Chopin w 
Strzyżewie bywał wiele razy, kiedyś podob-
no spędził tam nawet miesiąc letnich wa-
kacji, ale, niestety, nie zachowały się na ten 
temat żadne przekazy.

Wieś Strzyżew,
fot. P. Skórnicki

Okolice Strzyżewa,
fot. P. Skórnicki
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POZNAŃ

Wybrane noclegi:
Sheraton Poznań Hotel
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
tel. 61  655 20 00, www.sheraton.pl
Hotel Mercure 
ul. Roosevelta 20, 60-829  Poznań 
tel.  61 855  80 00, www.accorhotels.com
Hotel HP Park  
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77 
61-131 Poznań 
tel.  61 874 11 00, www.hotelepark.pl
Hotel Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11, www.hotelsafir.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, www.hotelpoznanski.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Hanka” 
ul. Biskupińska 27
60-463 Poznań Strzeszyn 
tel.  61  822 10 63, fax  61 840 71 28 
www.schroniskahanka.com
Gastronomia (wybrane lokale):
Restauracja Przy Bamberce 
Stary Rynek 2, 61-772  Poznań 
tel. 61 852 99 17, www.bamberka.com.pl
Brovaria 
Stary Rynek 73, 61-772  Poznań 
tel.  61 858 68 68/78, www.brovaria.pl
Green Way- Bar Wegetariański 
ul. 23 Lutego 11 
(a także ul. Taczaka 2 i Zeylanda 3)
61-741 Poznań 
tel.  61 582-52-41, greenway@wp.pl
www.greenway.webpark.pl
Gospoda Pod Koziołkami 
Stary Rynek 95, 61-773  Poznań 
tel. 61 851 78 68, fax  61 851 78 69
gospoda@avanti.poznan.pl
www.podkoziolkami.pl
Pieprz i wanilia 
ul. Murna 3a (róg ul. Koziej)
61-771  Poznań 

tel.  61 851 86 64, biuro@pieprzwanilia.pl
www.pieprzwanilia.pl
Przydatne adresy: 
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. 61  878 52 00
www.poznan.pl
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Stary Rynek 45, 61-772 Poznań
tel.  61 856 81 78, muzinstr@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl
Katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła 
Ostrów Tumski 17, 61-120 Poznań
tel. 61 85 29 642, fax  61 85 29 642
www.katedra.archpoznan.org.pl

ŻYCHLIN 

Wybrane noclegi:
Parafia Ewangelicko-Reformowna   
Parkowa 7, Żychlin 
62-571 Stare Miasto 
tel. 63 244 26 24, fax 63 244 26 24
www.zychlin.reformowani.pl
Hotel Konin
Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin
tel. 63 243 76 00, www.konin.pl
Hotel Pałacyk
Aleje 1 Maja 15a, 62-510 Konin
tel.  63  245 77 77, www.hotel-konin.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Staffa 5, 62-505 Konin - Gosławice
tel./ fax 63 242 72 35
www.schronisko-goslawice.pl
Gastronomia  (wybrane lokale):
Restauracja Italia 
ul. Chopina 16, 62-510 Konin
tel. 63 242 13 25
www.resitalia.konin.pl
Restauracja „Living Room”
ul. Zakładowa 3, 62-510 Konin 
tel. 63 245 88 22
Gospoda Piwniczna
plac Wolności 11, 62-500 Konin
tel. 63 244 11 98 
www.gospodapiwniczna.pl

Przydatne adresy:
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 
w Żychlinie koło Konina  
ul. Parkowa 2, Żychlin  
62-571 Stare Miasto 
tel./fax 63 244 25 53; 63 244 26 63 
www.zychlin.pl
Parafia Ewangelicko-Reformowna   
ul. Parkowa 7, Żychlin 
62-571 Stare Miasto 
tel. 63 244 26 24, fax 63 244 26 24
www.zychlin.reformowani.pl
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
im. Fryderyka Chopina
ul. Parkowa 2, Żychlin, 62-571 Stare Miasto 
tel. 63 244 25 53, tel. 63 244 26 63
www.zychlin.edu.pl

KALISZ  

Wybrane noclegi: 
Hotel Europa
Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel./fax  62 767 20 31/33
www.hotel-europa.pl
Calisia
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 91 00, www.hotel-calisia.pl
Seven 
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 43 43, www.hotelseven.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Handlowa 30, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 24 04
Gastronomia (wybrane lokale):
Karafka
ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz 
tel. 62 767 86 60 
www.cafekarafka.pl
Piwnica Ratuszowa
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 05 03
Pięterko Staropolska
ul. Zamkowa 12, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 53 02
www.centrum.pl/restauracje

Przydatne adresy:
Urząd Miejski w Kaliszu
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 43 00, www.kalisz.pl
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz 
tel. 62 765 25 50, 62 765 25 01 
fax 62 767 23 18 www.ckis.kalisz.pl

ANTONIN

Noclegi i gastronomia:
Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów 
w Antoninie
ul. Pałacowa 1, Antonin
63-422 Przygodzice
tel. 62 734 83 00, 62 734 83 02
www.chopin-antonin.pl
www.ckis.kalisz.pl
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy “Lido” 
w Antoninie
ul. Wrocławska 6, 63-421 Przygodzice
 tel./fax  62 73 48 127, 609 198 426
 www.antonindomki.pl
Przydatne adresy:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz 
tel. 62 765 25 50, 62 765 25 01
www.ckis.kalisz.pl
Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim,
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 58 22 400, 62 736 62 41, 62 591 78 88 
fax 62 736 64 07, 62 591 82 06 
www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
www.ostrow-wielkopolski.eu

STRZYŻEW
Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
tel. 62 73 96 076; 73 96 089, 62 73 96 023
www.sieroszewice.pl
Szkoła Podstawowa i. Fryderyka Chopina 
w Strzyżewie
Kolonia 4, 63-405 Sieroszewice
tel.  62 739 80 02
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Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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