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W poniedziałek 9 maja o godzinie 16.00 Sala Muzyczna Uniwersytetu Wrocławskiego stanie

się po raz piętnasty miejscem wokalnych zmagań studentów z Instytutu Filologii

Słowiańskiej oraz z innych, nie tylko wrocławskich uczelni. Na naszą uczelnię przyjadą

również śpiewacy m.in. z Węgier, Belgii, Białorusi, Rosji, Czech, Mołdawii i Chin.

Inicjatorką i główną organizatorką wszystkich edycji Konkursu jest dr Wiesława Zybura z Instytutu
Filologii Słowiańskiej UWr. Skromna początkowo impreza wpisała się już na stałe do kalendarza imprez
kulturalnych Uniwersytetu Wrocławskiego i całego Wrocławia. O udział w konkursie zabiegają studenci z
różnych ośrodków uniwersyteckich.

Koncert finałowy poprzedziły eliminacje wstępne. Po przesłuchaniach zakwalifikowano  trzynastu
wykonawców, oprócz solistów także dwa duety i dwa większe zespoły. Studenci zaśpiewają w języku
czeskim, rosyjskim, serbskim, ukraińskim i białoruskim. W języku polskim zaśpiewają jedynie podopieczni
Urszuli Dobesz, zastępcy dyrektora Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców i Marty

Jaroszewicz, dyrygenta.

Jury pod przewodnictwem prof. Michała Sarnowskiego nie będzie miało łatwego zadania. Studenci,
jak twierdzi jurorka prawie wszystkich edycji dr Irina Kabyszewa, zaprezentują bardzo różnorodny
repertuar, dlatego każdy miłośnik piosenki słowiańskiej będzie miał czego posłuchać.

Poza konkursem, w trakcie obrad jury, na wyraźną prośbę studentów, po raz trzeci wystąpią ich ulubieni
wykładowcy oraz zaproszeni goście.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili: prof. Jan Miodek, rektor-elekt prof. Adam Jezierski w
charakterze akompaniatora, prof. Ryszard Cach, nowo wybrany prorektor ds. nauczania, który wystąpi
z prof. Krzysztofem Kusalem z Instytutu Filologii Słowiańskiej. Na scenie zaprezentuje się znany
wrocławskiej publiczności dr Artiom Kollegov z syberyjskiego Tomska i dr Tatiana Stukalowa,

również z Tomska, która wykona jeden z utworów z repertuaru Anny German.

Po raz drugi, ze swoją grupą studentów z Belgii i Niemiec wystąpi dr Monika Jasińska-Okulewicz z IFS. Zaśpiewają „Marsz wesołych dzieci” – piosenkę
Izaaka Dunajewskiego z filmu „Świat się śmieje”.

Prof. Adam Jezierski będzie akompaniować również dr. Jakubowi Walczakowi, który zaprezentuje utwór z repertuaru Muslima Magomajewa.

Czechy będzie reprezentować dr Igor Jelinek z doktorantem Stanisławem Marniczenką. Dr Jelinek, czeski rusycysta, wielki admirator rosyjskich utworów,
zaprezentuje tym razem piosenkę w języku czeskim.

W podwójnej roli – jurorki i wokalistki wystąpi Anna Majkut-Polańska, wielokrotna sponsorka Konkursu. Będzie jej akompaniował Andrzej Walus, zastępca
dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs współorganizuje Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
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