
Mazowiecki Konkurs Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina

     Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.  Fryderyka Chopina
serdecznie  zaprasza melomanów,   członków  UTW  z  Warszawy  i  z  Województwa
Mazowieckiego, kochających muzykę tego "rodem warszawianina, sercem Polaka, a talentem
świata obywatela", do udziału w „Mazowieckim Konkursie  Wiedzy o Życiu i Twórczości
Fryderyka  Chopina”, który  będzie  realizowany w dniach  od 20 października  2017 do 27
kwietnia 2018 r. 
     WUTW otrzymało  dofinansowanie  na  ten  projekt   w  ramach  programu  „Edukacja
Kulturalna”,  zarządzanego  przez Narodowe Centrum Kultury, działające przy Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
     Projekt pt. „Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina”  jest adresowany
do wszystkich  członków UTW Mazowsza.  Składa  się  z  dwóch części:  przygotowania  do
konkursu – poprzez uczestniczenie w wykładach i seminariach oraz samego  konkursu. 
     Zajęcia  będą prowadzone w wybrane piątki  w godzinach od 10.00  do 14.00, z tym że
wykłady odbywać się będą  w Centrum Łowicka, seminaria – w Warszawskim Towarzystwie
Muzycznym.  Wykładom  będzie  towarzyszyć  muzyka  odtwarzana,  seminariom  –  muzyka
żywa.
     Wykładowcy to  profesorowie, wybitni znawcy życia i twórczości Fryderyka Chopina –
prof. dr hab. Barbara Irena Smoleńska-Zielińska,  muzykolog i pedagog,  autorka ważnych
publikacji,  m.in. „Fryderyk Chopin i jego muzyka” oraz „Fryderyk Chopin – poeta melodii",
i prof. dr  hab. Maria Korecka-Soszkowska, pedagog i wybitna  pianistka, uczestniczka VIII
Międzynarodowego  Konkursu  im.  Fryderyka  Chopina,  laureatka  licznych  krajowych  i
międzynarodowych  konkursów  i  festiwali,  wiceprezes   Warszawskiego  Towarzystwa
Muzycznego im. Fryderyka Chopina.
     Konkurs będzie zwieńczeniem zdobytej wiedzy i  umiejętności. Osoby uczestniczące w
konkursie  powalczą o uzyskanie najwyższych lokat, które zapewnią im nie tylko satysfakcję,
ale i nagrody pieniężne.
     Szczegółowych  informacji  o  zasadach  uczestnictwa w konkursie  udziela  sekretariat
Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w „Centrum Łowicka” w Warszawie przy ul.
Łowickiej 21, 02-502, e-mail: wutw@wp.pl; tel. 22 881 00 72. Informacje są dostępne także
na stronie internetowej  naszego Uniwersytetu www.wutw.waw.pl. 
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