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GWIAZDY Z AXIONU ZNOWU ZABŁYSŁY 
 
 
Kolejny sukces Chóru Kameralnego „Axion” Politechniki Wrocławskiej*. Zespół 
pod kierownictwem dra Jarosława Lewkowa wywalczył Złoty Dyplom w konkursie                  
"Musica Sacra" i Srebrny Dyplom w konkursie muzyki kompozytorów współczesnych 
podczas 46. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. 
 
 
Festiwal w Międzyzdrojach to stały punkt w kalendarzu imprez międzynarodowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wydarzenie wpisano do rejestru 
Światowej Unii Muzyki Chóralnej w Nowym Jorku oraz International Choral Network                 
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Konkursów i Festiwali w Europie). 
 
Więcej na temat festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.mfpch.eu 
 
 
* Chór „Axion powstał w 1999 r. i działa w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki 
Wrocławskiej w Legnicy. Należą do niego legniccy licealiści, studenci oraz osoby pracujące. 
Prowadzą go absolwenci Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie - Jarosław Lewków 
przy współpracy Wiry Hryhorenko-Lewków. Zespół chętnie sięga do kompozycji wokalno                       
-instrumentalnych, wykonuje utwory różnych epok i stylów. Repertuar chóru został wydany na 
trzech płytach kompaktowych. Na zaproszenie Politechniki Kijowskiej „Axion” koncertował                      
w Kijowie, m.in. wystąpił w sali koncertowej tamtejszej Akademii Muzycznej (2004). Wziął również 
udział w festiwalu "Łemkowie – lud Zachodnich Karpat" zorganizowanym przez Instytut Polski                  
w Pradze (2006). 
 
 

MAMY NAJAKTYWNIEJSZĄ SPOŁECZNOŚĆ! 
 

2194 osoby przyczyniły się do zwycięstwa Politechniki Wrocławskiej w grze 
społecznościowej „zIndeksuj się!”. Jej celem było sprawdzenie, która z polskich uczelni 
może się pochwalić największą społecznością internetową. W wirtualnej rywalizacji mogli 
wziąć udział studenci, absolwenci, wykładowcy i wszyscy, którzy czuli się związani ze 
swoją uczelnią.  
 W nagrodę za I miejsce organizator konkursu wykupi billboard (na okres jednego 
miesiąca) w miejscu wybranym przez Politechnikę. Reklama będzie zawierać informacje      
o uczelni oraz avatary przedstawicieli jej społeczności. Organizator dofinansuje też 
imprezę dla studentów PWr, a trzy osoby, które zaprosiły do rywalizacji największą liczbę 
graczy, otrzymają nagrody niespodzianki. Więcej informacji na stronie 
www.zindeksujsie.pl 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe.dhtml  

 
Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u: 

http://www.facebook.com/politechnika 


