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__ Ta Lan Phuong
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu

__ Cao Long Van
Koordynator UZ we współpracy z Wietnamem

Młoda śpiewaczka Trinh Thi Linh Chi, absol-
wentka studiów licencjackich Uniwersytetu Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Thanh Hoa, jednego 
z partnerów wietnamskich Uniwersytetu Zielono-
górskiego, zdobyła drugą nagrodę w kategorii mu-
zyki kameralnej w Wielkim Festiwalu „Jutrzenka” 
(Sao Mai) Państwowej telewizji Wietnamskiej. 
Trinh Thi Linh Chi studiowała w ramach stypen-
dium Erasmusa Plus w Instytucie Muzyki UZ, gdzie 
szlifowała swoje umiejętności wokalne pod kie-
runkiem dr hab. Bogumiły Tarasiewicz.

Od dwudziestu lat co dwa lata Państwowa Tele-
wizja Wietnamska organizuje Wielki Festiwal „Ju-
trzenka” (Sao Mai) w celu wyłonienia talentów wo-
kalnych z całego Wietnamu. Laureaci tych festiwali 
stali się później znanymi artystami. W tym roku  
X edycja Festiwalu, zakończona 14 kwietnia 2019 r., odbyła 
się w zupełnie nowej formie. Najpierw kandydaci byli wy-
bierani w lokalnych koncertach w pięciu różnych częściach 
Wietnamu, w trzech kategoriach: muzyka kameralna (któ-
ra jest najbardziej ukierunkowana na muzykę klasyczną), 
muzyka narodowa i muzyka estradowa. Pięciu najlepszych 
kandydatów z każdej kategorii wzięło udział w Wielkim 
Finale nad słynną zatoką Ha Long. Finał obejmował czte-
ry koncerty: 24 i 31 marca oraz 7 i 14 kwietnia 2019 r. 
Po każdym koncercie odpadało trzech kandydatów każdej 
kategorii, a sześciu pozostałych występowało w koncercie 
finałowym 14 kwietnia.

Podczas Festiwalu Trinh Thi Linh Chi wielokrotnie udzie-
lała wywiadów Państwowej Telewizji Wietnamu i gazetom 
wietnamskim, podkreślając duże znaczenie wiedzy zdoby-
tej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Po drugim koncercie 
Festiwalu zapytano ją, jak to się stało, że absolwentka 
lokalnego Uniwersytetu w Thanh Hoa z sukcesem konku-
rowała z innymi kandydatami z wielkich miast i uczelni 
Wietnamu. Odpowiedziała wówczas: „Jestem pewna sie-
bie dzięki nauce w Polsce pod kierunkiem prof. B. Tara-
siewicz”. W innym wywiadzie, kiedy już awansowała do 
koncertu finałowego piosenką „Balet wiosny” (fot.2), pod-
kreślała, że piosenkę tę ćwiczyła starannie pod kierunkiem  
prof. B. Tarasiewicz i wykorzystała ją jako utwór dyplomowy 
do licencjatu w Wietnamie.

Prof. B. Tarasiewicz rozpoczęła współpracę z Wietna-
mem cztery lata temu. W tym czasie odbyły się prowa-
dzone przez nią warsztaty w różnych częściach Wietnamu. 
Była także promotorką dyplomu artystycznego wokalisty 
Ninh Quang Hunga, który studiował w Instytucie Muzyki 
UZ. Obecnie jest opiekunem naukowym lic. Vu Thi Thanh 
Huyen, absolwentki Uniwersytetu Kultury z Hanoi, przeby-
wającej na stażu w Instytucie Muzyki UZ w ramach sty-
pendium Rektora. Pani profesor przygotowuje ją do duże-
go koncertu z cyklu „Mistrz i Uczennica”, który odbył się 
16 maja w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu. Kontynuując piękną tradycję wielkich artystów 
polskich, prof. B. Tarasiewicz nie tylko przekazuje swoją 
bogatą wiedzę muzyczną swoim uczniom, ale również ota-
cza ich życzliwą opieką i stara im się przybliżać polską i eu-
ropejską kulturę muzyczną.

W rozmowie z nami prof. B. Tarasiewicz stwierdziła, że 
zdążyła poznać mocne i słabsze strony studentów z Wietna-
mu, dzięki czemu opracowała dla nich metodę efektywne-
go kształcenia wokalnego. Pracuje także nad publikacją na 
ten temat. Życzymy prof. B. Tarasiewicz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu zawodowym i osobistym, a także dalszych 
sukcesów w Wietnamie. 

DUŻY SUKCES UCzEnniCY 
PROF. BOGUMiŁY TARASiEWiCz  
W WiETnAMiE

fOt 1. MłOda śpieWacZKa tRinh thi Linh 
chi, abSOLWentKa StUdióW LicencjacKich UniWeRSytetU KULtURy, SpORtU i tURyStyKi 
W thanh hOa, jednegO Z paRtneRóW WietnaMSKich UniWeRSytetU ZieLOnOgóRSKiegO, 
ZdObyła dRUgą nagROdę W KategORii MUZyKi KaMeRaLnej. na ZdjęciU WidZiMy RóWnież 
jej OpieKUnKę WietnaMSKą, MSc phaM hOang hien, dZieKan WydZiałU WOKaLiStyKi tUcSt. 
pani hien była RóWnież ObSeRWatORKą Zajęć pROWadZOnych pRZeZ pROf. b. taRaSieWicZ 
W 2016 R.
fOt. 2. tRinh thi Linh chi StUdiOWała W RaMach StypendiUM eRaSMUSa pLUS W inStytUcie 
MUZyKi UZ, gdZie SZLifOWała SWOje UMiejętnOści WOKaLne pOd KieRUnKieM dR hab. 
bOgUMiły taRaSieWicZ 
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