
19

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  3   | 2 3 2 |   m a r z e c  2 0 1 6

Universität AUgsbUrg

KONcERTY UNIWERSYTEcKIE   |   UN IWERSYTETY ŚWIaTa 

Jest to jedno z nielicznych miast 
studenckich, które posiada 

Akademisches Auslandsamt, czyli urząd 
do spraw obcokrajowców. Do zadań tego 
urzędu należy m.in. legalizacja pobytu 

obcokrajowców w Augsburgu. 

__ Danuta nowak
__ Wiesław Hładkiewicz
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W starożytności przez teren dzisiejszej Bawarii prze-
biegała granica Imperium Rzymskiego. Obszar ten był po-
graniczem kultury rzymskiej i germańskiej, widoczne były 
też wpływy Celtów. W roku 1949 Bawaria weszła w skład 
Republiki Federalnej Niemiec. Bawaria, największy z 16 
krajów związkowych Niemiec, jest podzielona na siedem 
okręgów regencyjnych. Mieszkańcy każdego z 7 regionów 
posiadają odrębną kulturę i charakterystyczny akcent ję-
zykowy. Stolicą rejencji Szwabii jest starożytne miasto Au-
gsburg. Najstarszą w mieście, renesansową budowlą jest 
pałac Fuggerów. Odbywały się w nim przesłuchania Marcina 
Lutra oraz koncerty Wolfganga Amadeusza Mozarta. Inte-
resującym zabytkiem jest XVI-wieczne osiedle komunalne 
tzw. Fugierówka. W roku 1516 Jakub Fugger, najbogatszy 
obywatel Augsburga, wykupił fragment miasta i rozpoczął 
budowę dzielnicy mieszkaniowej o charakterze socjalnym. 
Odbudowane po wojnie 52 domy są do dziś zamieszkane,  
a za wynajem pobierane są symboliczne opłaty.

W Bawarii znajduje się około 30 szkół wyższych i uni-
wersytetów. Założony w 1970 r. Uniwersytet w Augsburgu 
jest jednym z najnowszych uniwersytetów w Bawarii. We 
wrześniu 1978 r. w kursach Międzynarodowej Szkoły Letniej 
na Uniwersytecie w Augsburgu brał udział Wiesław Hładkie-

wicz, obecnie profesor na Uni-
wersytecie Zielonogórskim. Na 
siedmiu wydziałach tej uczelni 
studiuje ok. 20 tysięcy osób. 
Uniwersytet oferuje wszystkie specjalności w zakresie pra-
wa, ale szczególnymi kierunkami są: prawo europejskie, 
międzynarodowe i prawo ochrony środowiska.

Na Uniwersytecie w Augsburgu zagraniczni studenci 
mogą liczyć na duże wsparcie. W ramach programu „Wi-
tamy na Uniwersytecie w Augsburgu” można uregulować 
pobyt w Niemczech bezpośrednio na uczelni. Jest to jedno 
z nielicznych miast studenckich, które posiada Akademi-
sches Auslandsamt, czyli urząd do spraw obcokrajowców. 
Do zadań tego urzędu należy m.in. legalizacja pobytu ob-
cokrajowców w Augsburgu. W wyniku współpracy akade-
mickiego urzędu do spraw obcokrajowców z innymi uczel-
niami m.in. stworzono „Treffpunkt international” czyli 
miejsca, w których zagraniczni studenci mogą spotykać się 
z niemieckimi studentami. Inną propozycją są kursy wpro-
wadzające i przygotowujące do studiów, podczas których 
przekazywana jest specyfika studiów w Niemczech, pomoc 
w zakresie językowym oraz prezentowane są techniki sku-
tecznej nauki. Akademisches Auslandsamt organizuje dzień 
wprowadzający, podczas którego udzielane są niezbędne 
informacje i rozdawane broszury. W przypadku trudności 
z nauką do dyspozycji jest też studencki centralny urząd 
doradczy oraz dział spraw studenckich Studentenwerk Au-
gsburg, oferujący konsultacje społeczne i psychologiczne. 
Inną pomocą dla zagranicznych studentów jest wspólna 
inicjatywa Uniwersytetu w Augsburgu, Hochschule Augs-
burg oraz działu spraw studenckich, tzw. stowarzyszenie 
„Faust”, które zebrane przez siebie fundusze przeznacza 
na pomoc finansową najbardziej potrzebującym zagranicz-
nym studentom. Na Uniwersytecie w Augsburgu dobrze 
funkcjonuje program „Tutor” oferujący pomoc niemieckich 
studentów. A studencka inicjatywa ASTA organizuje tanie 
wycieczki i spotkania dla Erasmusów.

skich (m.in. Reggio Emilia String Quartet Festival, Beetho-
ven Haus Masterclass w Bonn, Jeunesses Musicales w We-
ikersheim), prowadzonych przez wybitnych artystów takich 
jak: Gerhard Schulz (Alban Berg Quartet), Cuarteto Casals, 
Vogler Quartett, Kuss Quartett, Barthold Kuijken, Heime 
Müller, Antonello Farulli, Peter Cropper (Lindsay String Qu-
artet). Ważnym wydarzeniem w życiu artystycznym zespołu 
było uczestniczenie w kursie interpretacji muzyki Ludwiga 
van Beethovena prowadzonym przez Alfreda Brendela.

Kwartet oraz indywidualnie każdy z jego członków jest 
stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i programu „Młoda Polska”. Dzięki wsparciu MKiDN Mec-
core String Quartet ma szansę na spełnienie swojej misji, 

jaką jest propagowanie muzyki kameralnej w miejscach  
o ograniczonym dostępie do dóbr kultury, kładąc szczegól-
ny nacisk na koncerty w szpitalach dla dzieci i młodzieży.

Od roku 2010 Meccore String Quartet jest gospodarzem  
i organizatorem odbywającego się co roku w Poznaniu Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Q’arto Mon-
di”, w ramach którego prezentuje polskiej publiczności 
czołowych artystów światowej sceny kwartetowej.

Członkowie zespołu prowadzą również działalność peda-
gogiczną, kierując klasami kameralistyki i skrzypiec w Aka-
demii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz 
Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
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