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Oficyna, gdzie urodził się Fryderyk Chopin

W przepiękną niedzielę 26 sierpnia 2007 zrealizowaliśmy zaplanowaną
przez Marka Chlebickiego wycieczkę autokarową Żelazowa Wola - Brochów Wyszogród - Czerwińsk - Zakroczym - Palmiry. Niespodzianką był pan Karol
Nowak za kierownicą komfortowego autokaru firmy Eurobus. Pilotem była
Wanda Gruszczyńska. O godz. 10:00 wkroczyliśmy do dworku w Żelazowej
Woli. Z bawialni dobiegały dźwięki muzyki Chopina. Projektantem parku nad
Utratą był w latach 1932-1939 Franciszek Krzywda-Polkowski. W parku są
pomniki Fryderyka Chopina z 1894 projektu F. Żochowskiego i z 1954 projektu
Józefa Gosławskiego. Syci wrażeń ruszyliśmy o 11:05 (strofowanie spóźnialskich) w
dalszą drogę. Delikatnie krążąc dojechaliśmy do wsi Brochów. Wśród mazowieckich wierzb góruje tu kościół obronny, parafialny pod wezwaniem św. Rocha i
św. Jana Chrzciciela, zbudowany w latach 1551-61 w stylu gotycko-renesansowym.
Był poważnie zniszczony w czasie I i II wojny. W kościele w 1806 roku brali ślub
rodzice Chopina, a 23 kwietnia 1810 kompozytor został tu ochrzczony.
Z Brochowa pojechaliśmy przez Tułowice na most w Wyszogrodzie, aby
odwiedzić 3 wymienione w dokumencie z 1065 roku grody nadwiślańskie. W
Wyszogrodzie trafiliśmy do kościoła franciszkanów konwentualnych. Najdłuższy
drewniany most w Europie na Wiśle, częściowo spalony w 1990 roku, został
rozebrany w 1999. Pozostało po nim przęsło zwane przez miejscowych "molo".
Czerwińsk nad Wisłą pokazali nam Maria Ziemkiewicz i Feliks Kowalski z
Towarzystwa Miłośników Czerwińska. W Czerwińsku czas się zatrzymał. W tym
miejscu przeprawiał się w 1410 roku Władysław Jagiełło z wojskami w drodze
pod Grunwald. W malowniczych okolicznościach przyrody pojawił się pan, który
grał w filmie REJS. Na skarpie nadwiślańskiej odwiedziliśmy pracownię
rzeźbiarza Marka Brzozowskiego. Bulla cesarza Hadriana VI z 1155 zawiera
informację, że wówczas istniał już w Czerwińsku kościół p.w. Najświętszej Marii
Panny i klasztor kanoników regularnych. W 1923 roku klasztor i kościół został
przekazany Zgromadzeniu Salezjańskiemu. W przedsionku kościoła znajduje
się romański portal, odkryty dopiero w 1910 roku. Skomplikowane dzieje
kościoła i klasztoru w Czerwińsku nad Wisłą omówił pan Edmund. Trzeci z
odwiedzanych grodów nadwiślańskich, Zakroczym, ujął nas ciszą, spokojem i
oryginalnym pomnikiem w formie latarni. Obejrzeliśmy kościół parafialny pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża wybudowany w stylu późnego gotyku
nadwiślańskiego. Pan Karol sprytnie trafił na most na Wiśle i pojechaliśmy do
Puszczy Kampinoskiej. Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego w Palmirach
wywarł duże wrażenie. Wróciliśmy do szosy i pan Karol zarządził 15 minut
postoju obok Karczmy pod Bażantem w okolicy Błonia. Tam szczęśliwie dla Ireny
Sipowicz zakończyła się przygoda z portfelem. Kelnerka przyniosła go na parking.
Powrót z Mazowsza do Wielkopolski komfortowym autokarem trwał ponad 3
godziny z uwagi na remont drogi krajowej nr E30. O 20:44 byliśmy w Koninie.
Pogoda dopisała.
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