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KsiąŜka ta jest podsumowaniem kilkunastoletniej pracy dwóch badaczy, którzy postawili sobie
za zadanie sprawdzenie w źródłach archiwalnych dotychczasowych informacji biograficznych
o Fryderyku Chopinie, jego rodzinie i kręgu znajomych a takŜe zdobycie nowych materiałów,
pozwalających na poszerzenie wiedzy o jego przodkach. Kwerenda ta objęła ok. setki tysięcy
rękopiśmiennych dokumentów sądowych z terenu Kujaw, Mazowsza i Prus Królewskich a takŜe
źródła drukowane, kartograficzne i literaturę przedmiotu. Zbadano większość zasobów
znajdujących się w archiwach polskich, a takŜe sięgnięto do danych z terenu Francji i Rosji.
Wyniki tej pracy były stopniowo publikowane w trzech kolejnych ksiąŜkach:
 Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość, 2000,
 Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans, 2002,
oraz
 Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, 2005.
Pierwsza z nich została uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne nagrodą im. Adama
Heymowskiego „za najlepszą publikację w dziedzinie heraldyki i genealogii“.
W rezultacie swych badań autorzy obalili szereg mitów i nieprawd, uparcie krąŜących w literaturze
chopinowskiej, opisali nowoodkryte losy polskich przodków Fryderyka oraz znacznie poszerzyli
wiedzę o jego francuskich korzeniach. Szczególnie interesujące okazały się badania okoliczności
przyjazdu do Polski młodego Mikołaja Chopina, ojca Kompozytora.
Obecna ksiąŜka przedstawiając dotychczasowe ustalenia historyczne ukazuje takŜe wpływ
rodzinnej Warszawy lat 1815-1830 na kształtowanie osobowości młodego Fryderyka.
O Autorach
P i o t r M y s ł a k o w s k i (ur. Kraków 1944), architekt wnętrz, grafik wydawniczy, genealog,
chopinolog. Były asystent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autor projektów wnętrz
uŜyteczności publicznej w Krakowie oraz projektów grafiki uŜytkowej i wydawniczej.
Były wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz, delegat na kongresy i misje
zagraniczne. Ekspert UNESCO. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek
Towarzystwa Historyczno-Literackiego w ParyŜu.
Wydawca i badacz w dziedzinie genealogii, prozopografii i biografistyki, autor i współautor ksiąŜek
o tej tematyce. Wraz z Andrzejem Sikorskim od kilkunastu lat prowadzi badania nad rodziną
i otoczeniem Chopina, stąd wspólne ksiąŜki:
 Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość,
 Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski,
 Fryderyk Chopin. Korzenie.
Autor i współautor artykułów o tematyce historycznej i biograficznej, zamieszczanych
w czasopismach naukowych i popularnych. Laureat nagród i wyróŜnień naukowych za prace
historyczne.
Wygłosił szereg odczytów na tematy historyczno-chopinowskie (m.in. w Bangkoku, ParyŜu,
Lwowie, Warszawie, Krakowie).

A n d r z e j S i k o r s k i, dr hab. nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego, zajmuje się teoretyczną strukturalną biologią molekularną, bioinformatyką
i teoretyczną fizyką polimerów. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tych dziedzinach.
Od wielu lat prowadzi równieŜ badania w dziedzinie biografii, genealogii i prozopografii. Interesują
go zwłaszcza rodziny z polsko-niemieckiego pogranicza etnicznego oraz rodzina i otoczenie
Fryderyka Chopina. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego oraz członek Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu.
Dyrektor Ośrodka Badań Genealogicznych „Piast” w Warszawie, prowadzącego komercyjne
badania biograficzne i genealogiczne. Autor ksiąŜek:
 Królewska Krew (Poznań 1997; wraz z Rafałem T. Prinke)
wraz z Piotrem Mysłakowskim:
 Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość (Warszawa 2000)
 Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski (Warszawa 2005),
 Fryderyk Chopin. Korzenie (2009),
oraz
 trzydziestu kilku artykułów, które ukazały się w historycznych czasopismach naukowych.
Redaktor naukowy kilkunastu ksiąŜek biograficznych wydawanych przez Oficynę Historii XIX i XX
wieku. Obecnie kontynuuje badania nad rodziną Chopinów oraz pracuje nad monografiami znanych
w Polsce rodzin magnackich Butlerów, Przebendowskich, Przyjemskich i Wesslów.

