
 

 

                      

 

 

 

Tokio,  1 marca 2021 r. 

 

Informacja prasowa (News Release) 

 211. urodziny Fryderyka Chopina 

 

 

 

 

 

 

 

211 lat temu urodził się wielki polski kompozytor Fryderyk Chopin. Dokładna data jego urodzin od lat 

wywołuje dyskusje. Niektóre źródła podają, że jest to 22 lutego, ale my, za Narodowym Instytutem Fryderyka 

Chopina (https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/etap-zycia/2_fryderyk-franciszek-chopin ), przyjmujemy za datę 

urodzin Chopina dzień 1 marca.  

Z okazji urodzin kompozytora Instytut Polski w Tokio postanowił w tym roku zorganizować 

„Muzyczną sztafetę dla Chopina”. Na naszym FB poprosiliśmy o przysyłanie nam własnych adaptacji 

„Poloneza As-dur” op.53, które następnie zmontowaliśmy w jeden film. Gotowe nagranie składające się z 

występów 5 uczestników, którzy się do nas zgłosili, można zobaczyć tutaj: 

https://youtu.be/fyrzHLLfjDc 

 

Przygotowaliśmy też specjalne nakładki na zdjęcia, które można pobrać po zainstalowaniu na telefonie 

aplikacji Cocoar lub zeskanowaniu kodu QR.  

 

https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/etap-zycia/2_fryderyk-franciszek-chopin
https://youtu.be/fyrzHLLfjDc?fbclid=IwAR2CenEq0mkP8_BnAdADeGj13HCNnCWpDBn20wuuc745Nz_m_CgnlDKINJ0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zrobienia sobie i swoim bliskim zdjęć z podobizną Chopina i dzielenia się nimi w 

mediach społecznościowych z hasztagiem 「#おめでとうショパン 2021」. 

Poza wydarzeniami związanymi z obchodami urodzin Chopina, Instytut Polski w Tokio prowadzi także 

inne działania, mające na celu promocję polskiego kompozytora w związku z odbywającym się co 5 lat 

Międzynarodowym Pianistycznym Konkursem Fryderyka Chopina, którego 18. edycja z powodu epidemii 

Covid-19 została przeniesiona z ubiegłego na bieżący rok. Jednym z nich jest rozpoczęta w 2020 roku 

kampania „Wymawiajmy imię Chopina po polsku”. Fryderyk Chopin jest postacią bardzo dobrze znaną i 

cenioną w Japonii, jednak nie zawsze kojarzącą się z Polską. Kampania ta ma na celu spolszczenie 

wymawianego z języka francuskiego imienia Chopina i podkreślenie faktu, że pianista był Polakiem. 

Instytut Polski planuje też inne przedsięwzięcia związane z naszym wielkim kompozytorem, o których 

będziemy informować na bieżąco w naszych informacjach prasowych i poprzez media społecznościowe, ale 

tym razem chcielibyśmy zachęcić wszystkich do wspólnego świętowania urodzin Chopina. 

 

Oprac. IP w Tokio 

 

Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook: 

https://www.facebook.com/Ambasada-RP-

w-Tokio 

Instytut Polski w Tokio 

https://pl.instytut-polski.org/ 

tokio@instytutpolski.pl  

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook:  

https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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