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W zeszłym roku galą gwiazd Konkurs Piosenki Słowiańskiej świętował swoją 10. edycję. W tym roku

organizatorzy zaproponowali wykonawcom i sympatykom nową formułę. W piątek 18 maja w

Oratorium Marianum posłuchamy słowiańskich piosenek, jak zawsze i lirycznych, i komicznych, ale

wyłącznie o... miłości.

- Z roku na rok do udziału w konkursie zgłasza się co raz więcej studentów, więc podnosimy poprzeczkę. W 11.
edycji naszego konkursu śpiewać trzeba nie tylko w jednym ze słowiańskich języków, ale teŜ na „zadany temat” –
mówi inicjatorka konkursu dr Wiesława Zybura z Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr.

Po wstępnych przesłuchaniach do koncertu finałowego organizatorzy zakwalifikowali 17 wykonawców, oprócz
solistów takŜe kilka duetów i dwa większe zespoły. O miłości śpiewać będą po czesku i słowacku, rosyjsku i
ukraińsku, w językach słoweńskim, serbskim i macedońskim.

Wystąpią wokaliści z Opola i Krakowa, Katowic i Warszawy. Wrocławian będą
reprezentować studenci z naszego Wydziału Filologicznego (nie tylko slawiści!) i z
Uniwersytetu Przyrodniczego. – Cieszę się, Ŝe w konkursie wezmą udział najmłodsi
studenci z I i II roku studiów licencjackich – mówi Wiesława Zybura.

Najwięcej będzie lirycznych piosenek rosyjskich, ale są i propozycje nietypowe.
Studentka bohemistyki zaśpiewa „Georgia, lasko ma” czyli czeską wersję znanej piosenki „Georgia on My Mind”, a rusycyści
przedstawią historię wielkiego uczucia dzwonnika Quasimodo do pięknej cyganki Esmeraldy.

– Największą niespodzianką według mnie będzie przygotowany przez dr Annę Ursulenko występ naszych ukrainistów – dodaje
Wiesława Zybura, ale więcej zdradzić nie chce.

Tradycyjnie podczas obrad jury wystąpią goście honorowi. Tym razem oczekując na werdykt
posłuchamy bandurzystek z Ukrainy i czeskich gitarzystów.

Finalistów oceniać będą: prof. Michał Sarnowski, dziekan Wydziału Filologicznego (przew. jury), Bronisław Kowalewski
(reprezentant OKiS), wokalistka Anna Majkut-Polańska i dr Sylwia Wójtowicz (Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr).

Zwycięzca konkursu pojedzie na wycieczkę zagraniczną ufundowaną przez dziekana Wydziału Filologicznego. Laureat drugiej
nagrody wystąpi z recitalem sfinansowanym przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, a trzeciej – otrzyma komplet słowników
od dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Ponadto rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ufundował semestralne studia dla
najlepszych wykonawców z naszej uczelni – dla rusycysty w Rosji (do wyboru Kaliningrad, Moskwa, Tomsk) i dla ukrainisty we
Lwowie. Pieniędzmi zebranymi wśród publiczności zostanie nagrodzony jej faworyt. Przewidziano teŜ wyróŜnienia, m.in: roczną
prenumeratę „Odry”, romantyczny weekend dla dwojga w Pradze (Biuro Turystyki Joanna) i kolację dla dwojga (restauracja

Armine).

Początek koncertu o godz.16 w Oratorium Marianum. Wstęp jak zawsze otwarty i bezpłatny. Sympatycy wiedzą, Ŝe na konkursie i rozdaniu nagród zabawa
się nie kończy.

MPL

Zdjęcia (archiwum Konkursu Piosenki Słowiańskiej): duet Szejk (germaniści z UWr, którzy podbili publiczność w 2010 r.), Ewa śołądek z gdańskiego trio
Kadarka  i Yana Karpenko z Tomska podczas Gali Gwiazd w ubiegłym roku. 
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