TRASA KRAJOZNAWCZA (TKr)
WARSZAWSKIM SZLAKIEM CHOPINA
w 200 lecie urodzin Fryderyka Chopina
Na mapie z 1839 r. umieszczono 19 punktów kontrolnych w miejscach związanych z
Ŝyciem i twórczością F. Chopina. Obserwując zaznaczone obiekty lub czytając o nich
informacje w pobliŜu tych miejsc naleŜy odpowiedzieć na pytania związane z tym obiektem.
Dodatkowo przedstawiono fragment współczesnego planu Warszawy z zaznaczonymi
(prostokąty) wystawami poświęconymi F. Chopinowi oraz czarnymi kropkami miejsca
grających ławek z krótką historią tych miejsc.
Odpowiedzi naleŜy oddać na mecie w pobliŜu Muzeum F. Chopina na ul. Tamka 1 (na
górze) by w ten sposób potwierdzić wymagania na Odznakę Krajoznawczą „Śladami Chopina
I st.”
1. Plac Krasińskich. Dawniej był tu Teatr Narodowy, w którym koncertował F. Chopin i
gdzie dał swój poŜegnalny koncert. Dzisiaj w tym miejscu stoi gmach Sądu NajwyŜszego, a
obok Pomnik Powstania Warszawskiego.
Pyt. Ile filarów jest na ścianie Sądu NajwyŜszego od strony pomnika? …………………….
2. Kawiarnia „Honoratka” – ul. Miodowa 14
Spośród wielu kawiarni, które istniały na ul. Miodowej i do których uczęszczał F. Chopin do
dzisiaj istnieje w tym miejscu kawiarnia o tej samej nazwie.
Pyt. Ile sal posiada kawiarnia?
……………………
3. Plac Zamkowy. Nad wylotem Trasy WZ znajdowało się Konserwatorium Muzyczne, w
którym studiował F. Chopin.
Pyt. Ile zabytkowych latarni znajduje się w jednej linii między dzwonnicą Kościoła Św.
Anny, a Zamkiem Królewskim?
……………………
4. Krakowskie Przedmieście 56. W tym domu mieszkał i pracował nauczyciel F. Chopina
Józef Elsner.
Pyt. Jak popularnie był zwany ten akademik?
…………………
5. „U Brzezińskiej” - ul. Kozia 1 Ulubiona kawiarnia F. Chopina
…………………
Pyt. Jaką nazwę obecnie nosi kawiarnia w tym miejscu?
6. Pałac Wesslów – ul. Krakowskie Przedmieście 25 Dawny gmach Poczty Saskiej skąd
dyliŜansem w dniu 2.11.1830 na zawsze opuścił Warszawę F. Chopina.
Pyt. Ile balkonów jest widocznych w Pałacu?
…………………
7. Krakowskie Przedmieście 19. W tym miejscu stał dom, w którym mieszkał nauczyciel F.
Chopina Wojciech śywny..
Pyt. Co obecnie mieści się na parterze tego budynku?
…………………
8. Pałac Radziwiłłów – ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 Tu odbył się pierwszy
publiczny występ F. Chopina.
Pyt. Ile lat miał Fryderyk Chopin kiedy wystąpił po raz pierwszy?
…………………..
9. Pałac Saski – Pl. Piłsudskiego. Obecnie Grób Nieznanego śołnierza. W 1810 r. mieściło
się tu Liceum, w którym uczył ojciec kompozytora, a takŜe było to pierwsze mieszkanie
rodziny Chopinów.
Pyt. Podaj ilość krzyŜy widocznych na Grobie Nieznanego śołnierza. …………………..
Pyt. Jaki utwór jest odtwarzany na pobliskiej ławce?
………………….
10. Ogród Saski d. Park Królewski, w którym wiele czasu spędzał młody F. Chopin.
Pyt. Ile jest metrów od grającej ławki do posagu Muzyki?
…………………..

11. Kościół Ewangelicki Św. Trójcy – Pl. Małachowskiego. Młodziutki F. Chopin zagrał na
choralionie dla cara Aleksandra I za co otrzymał pierścień z brylantem.
Pyt. Ile jest schodków prowadzących do drzwi wejściowych kościoła? …………………...
12. Kościół Wizytek – Krakowskie Przedmieście 34. Na niedzielnych mszach
kilkunastoletni F. Chopin grał na organach.
Pyt. Ile półkolumn znajduje się na ścianie frontowej kościoła?
……………………
13. Pałac Kazimierzowski – Krakowskie Przedmieście 26/28 Siedziba Uniwersytetu i
Liceum Warszawskiego, w którym uczył się F. Chopin.
Pyt. Jakiego przedmiotu uczył Mikołaj Chopin ojciec Fryderyka?
……………………
14. Pawilon Porektorski. W budynku tym mieszkała rodzina Chopinów w latach 1817-27.
Pyt. Jakiego koloru jest owalny medalion z wizerunkiem F. Chopina na elewacji
budynku?
…………………….
15. Pałac Czapskich – Krakowskie Przedmieście 5 – obecnie siedziba Akademii Sztuk
Pięknych. F Chopin miał tutaj własny pokój z fortepianem „Salonik Chopina”. Mieszkał tutaj,
aŜ do wyjazdu z Warszawy.
Pyt. Ile orłów występuje na bramie wejściowej do Akademii?
…………………
16. Kościół Św. KrzyŜa. Miejsce wiecznego spoczynku serca F. Chopina. Podczas II Wojny
Światowej urna została ocalona przez Niemców i przekazana arcybiskupowi A.
Szlagowskiemu, który przechował ją do końca wojny w Milanówku.
Pyt. Jaki utwór moŜna usłyszeć na ławeczce przed kościołem?
…………………
17. Pałac Zamojskich, ul. Nowy Świat 67/69 Tu mieszkała siostra F. Chopina, która
przechowywała pamiątki po swoim bracie. Przed pałacem w 1863 r. dokonano zamachu na
namiestnika Królestwa Polskiego F. Berga. Wydarzenie to opisał C.K. Norwid.
Pyt. Jak brzmi tytuł tego wiersza?
…………………...
18. Pałac Ostrogskich – ul. Tamka 1. Siedziba Muzeum F. Chopina. Z pod wejścia do
muzeum w kierunku północnym widoczny jest mural (malowidło na ścianie budynku).
Pyt. Jaki numer nosi wymieniony utwór w najwyŜszej części muralu? ………………….
19. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina – ul. Okólnik 2
Pyt. Nuty jakiego utworu zostały namalowane na murze otaczającym uniwersytet (koniec
ul. Ordynackiej, tuŜ nad muzeum)?
………………….

