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Wizyta gości z francuskiego instytutu
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We wtorek 22 marca br. uroczysta inauguracja rozpoczęła Dni Frankofonii. W uroczystości otwarcia święta
krajów francuskiego obszaru językowego uczestniczyli
prof. Zdzisław Wołk, prorektor ds. studenckich, attaché
Wydziału Kulturalnego Ambasady Francji Jean-Luc
Hoisnard, państwo Guéguéniat, prof. Marian Nowak,
prorektor ds. rozwoju, prof. Liliana Kiejzik, prodziekan
Wydziału Humanistycznego, dr Danuta Springer, dyrektor NKJO, Daniel Marchand oraz kierownik Sekcji Języka Francuskiego Elżbieta Jastrzębska. Zorganizowana
już po raz siódmy impreza kulturalna wzbudziła ogromne
zainteresowanie francuskich gości i stanowiła jakże dla
nich miłe zakończenie pobytu w Uniwersytecie Zielonogórskim i w Polsce.

Wykład prof. W. M. Malinowskiego z UAM w Poznaniu wzbudził duże zainteresowanie naszych gości

Inauguracja Dni Frankofonii z udziałem gości

Mieczysława Taraszczuk
koordynator programu Socrates/Erasmus
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Francuscy goście w drodze na posiłek

W dniach od 20 do 24 marca br. roku na zaproszenie
prof. Józefa Korbicza, prorektora ds. nauki i współpracy
z zagranicą, w Uniwersytecie Zielonogórskim gościli
Jean-Marc Guegueniat, dyrektor Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia Nauczycieli (I.U.F.M.) z Caen (Francja)
wraz z małżonką oraz Daniel Marchand, koordynator
wymiany, w ramach programu Socrates/Erasmus, zapoczątkowanej w październiku 1999 roku. W spotkaniu
u Prorektora w pierwszym dniu wizyty francuskich gości
uczestniczył również Jean-Luc Hoisnard, attaché Wydziału Kulturalnego Ambasady Francji w Polsce.
Jean-Marc Guéguéniat funkcję dyrektora IUFM objął
we wrześniu 2003 roku, a wizyta w Zielonej Górze jest
jego pierwszą zagraniczną podróżą. Warto zaznaczyć,
że UZ jest jedną z ich 16 partnerskich uczelni. Niniejsze
spotkanie miało na celu wzajemne poznanie szefów
placówek oraz szersze spojrzenie na dotychczasowe
pięcioletnie już doświadczenia związane z wymianą
studentów. Wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy między obiema uczelniami, omówiono perspektywy dalszego rozwoju naukowo-kulturalnego oraz rolę
języków obcych na świecie i w jednoczącej się Europie.
Francuscy goście z uznaniem wypowiadali się o dotychczasowej wymianie zauważając, iż ich nauczycielestażyści chętnie wybierają Uniwersytet Zielonogórski na
miejsce swych trzymiesięcznych staży. Wybór swój
uzasadniają dobrą organizacją praktyk, różnorodnością
oferowanych zajęć i serdecznym przyjęciem.
Ponadto przedstawiciele francuskiej delegacji spotkali
się z grupą studentów Sekcji Francuskiej Kolegium,
którzy jesienią 2003 r. odbyli trzytygodniowy staż
w IUFM w Caen w ramach wymiany bilateralnej. Podczas rozmów studenci dzielili się wrażeniami z pobytu
we Francji i podkreślali zalety związane z możliwością
kontynuacji studiów na poziomie magisterskim we Francji. Godne odnotowania jest także spotkanie p.p. Guéguéniat i pana Marchand z kierownictwem szkół zainteresowanych przyjmowaniem francuskich stażystów: dyrekcją Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze oraz
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach.
Państwo Guéguéniat i pan Marchand zwiedzili Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych Stalag
VIII C w Żaganiu. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali historii więzionych tam oficerów, również francuskich. Warto dodać, że ich wizyta w Żaganiu zbiegła się
z rocznicą słynnej ucieczki jeńców obozu tunelem „Harry”. Francuskim gościom dobrze znany jest film w reż.
Johna Sturgesa z 1963 r. „The Great Escape” a dodatkowe emocje wzbudzał fakt, ze właśnie w marcu 2004 r.
minęła 60. rocznica wydarzeń w Żaganiu.
Samo miasto Caen, stolica regionu Dolnej Normandii
(Basse-Normandie), położone zaledwie 10 km od plaży,
odegrało dużą rolę podczas II Wojny Światowej. W czasie działań wojennych doznało bombardowań i zniszczeń sięgających 75 proc.. Odbudowane po wojnie centrum i najstarsze części miasta odzyskały dawny wygląd.
Pamięć historyczna w Caen jest wciąż żywa i pielęgnowana, o czym świadczy najlepiej Muzeum Martyrologii
(Mémorial de Caen) oraz liczne w tym regionie, dobrze
utrzymane cmentarze poległych żołnierzy wojsk alianckich, w tym: francuskich, amerykańskich, polskich,
a także i niemieckich. Stanowi to bogate świadectwo
historyczne akcji desantowej wojsk alianckich w 1944
roku na plażach Normandii.

