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Patron naszej szkoły
Fryderyk Chopin 
Polski kompozytor i pianista, urodzony - 
według oświadczeń samego artysty i jego 
rodziny - 1 marca 1810 roku.  Według 
metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni 
po urodzeniu - 22 lutego. Przyszedł na 
świat we wsi Żelazowa Wola koło 
Sochaczewa, na Mazowszu, w ówczesnym 
Księstwie Warszawskim. 

Dla nas najważniejsze są dwie wizyty 
młodego Fryderyka Chopina, w 1825 i 1827 
roku w Turznie. 

Ksawery Działowski, syn właściciela 
Turzna był uczniem  Mikołaja Chopina, ojca 
kompozytora i często kontaktował się           
z Fryderykiem oraz siostrą Ludwiką,                      
o czym świadczy korespondencja. 

Pobliskie Lipniczki były własnością 
hrabiowskiej rodziny Wodzińskich, z której 
wywodziła się niespełniona miłość 
młodego kompozytora, Maria Wodzińska. 
                        
W nieodległym Papowie Toruńskim, 
pochowany jest brat Marii Wodzińskiej, 
Antoni - przyjaciel Fryderyka Chopina.
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Fryderyk Chopin  (fragment  portretu             
ze sztambucha  Marii Wodzińskiej)

Metryka chrztu F. Chopina

Dworek w Żelazowej Woli – 
miejsce urodzin Fryderyka Chopina
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Kontrowersje wokół urodzin naszego patrona 
Fryderyka Chopina

Kiedy właściwie urodził się Fryderyk Chopin? Odpowiedź wydaje się być oczywista 
- urodziny kompozytora świętujemy 1 marca, a upływające lata liczymy od 1810 roku. 
Jednak z historycznego punktu widzenia, owa kwestia jest o wiele bardziej złożona.               
W akcie chrztu i akcie urodzenia F. Chopina zapisano, jakoby przyszedł na świat 22 
lutego. 

Nieścisłości w określaniu momentu narodzin były w XIX wieku powszechne. 
Przyczyniały się do tego i niejednolite systemy datowania, i zmieniające się przepisy 
dotyczące rejestracji urodzeń, wreszcie – po prostu inna waga, jaką przywiązywały do 
tego rodziny urodzonych, a potem sami zainteresowani.  Przypomnijmy, że obecnie 
dysponujemy jedynie dwoma rzeczywistymi dokumentami: aktem chrztu i aktem 
urodzenia Chopina. Obydwa dokumenty zostały sporządzone (a przynajmniej 
datowane) dnia 23 kwietnia 1810 r. w Brochowie koło Sochaczewa, siedzibie parafii, 
do której należała Żelazowa Wola. Oba też podają jako datę dzienną 22 lutego, zaś 
akt cywilny wskazuje ponadto rok „bieżący” (czyli 1810) jako datę roczną urodzin 
Fryderyka. 

Przeciwwagę tych dokumentów stanowi, poza licznymi drobniejszymi poszlakami, 
fakt fundamentalny, jakim jest list samego Fryderyka Chopina z 16 stycznia 1833 
roku do prezesa polskiego Towarzystwa Literackiego w Paryżu, w którym dziękując 
za wpisanie do grona członków Towarzystwa, podpisał się – „FF Chopin urodzony             
dn. 1 marca 1810 r. we wsi Żelazowa Wola w województwie mazowieckim”.

Czy Chopin faktycznie najlepiej wiedział, kiedy się urodził? Niekoniecznie – jednak 
wybierając datę 1 marca 1810 spośród kilku hipotetycznych, a równoważnych dat, 
czymś musimy się kierować. Nie jest złą decyzją uszanować zdanie samego 
kompozytora.  Oto transkrypcja łacińskiego tekstu: „Nr 2. 23 kwietnia [1810] / Ja, jak 
wyżej [Józef Morawski, wikary brochowski], dopełniłem ceremonii nad dzieckiem 
ochrzczonym z wody, dwojga imion Fryderykiem Franciszkiem, urodzonym dnia 22 
lutego z Wielmożnych Mikołaja Choppen [!], Francuza, i Justyny z Krzyżanowskich, 
ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni – Wielmożny Franciszek Grembecki z 
Ci[e]pliny z Wielmożną panną Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli”.

Jak widać w powyższym wpisie, urodzenie zarejestrowane zostało w księgach 
parafialnych dopiero 23 kwietnia 1810 roku. Prawdopodobnie ojciec Mikołaj już nie 
pamiętał dokładnej daty urodzenia i pomylił się. Biorąc pod uwagę tradycją 
rodzinną, należy jednakże przyjąć datę 1 marca.
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