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DelegAcJA UnIWeRsytetU KUltURy,  
spoRtU I tURystyKI W tHAnH HoA

WSPÓŁPRACA Z  WIETNAMEM

__ Cao Long Van
Koordynator współpracy UZ z Wietnamem

Delegacja z Uniwersytetu Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Thanh Hoa (TUCST, Wietnam) w składzie: Profesor 
dr Le Van Tao, Nauczyciel Narodowy Wietnamu, Rektor, 
mgr Nguyen Thi Hong Le, zastępczyni kierownika Działu 
Współpracy z Zagranicą oraz dwaj śpiewacy – nauczyciele 
tej uczelni Le Minh Tuyen i Pham Dac Thinh, wylądowała 
na lotnisku Schoenefeld w Berlinie 11 maja. Na lotnisku 
powitali ich: dr hab. Cao Long Van, prof. UZ, koordynator 
współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Wietnamem 
i mgr Ta Lan Phuong, nauczycielka Zespołu Szkół Muzycz-

nych w Radomiu, która na prośbę dyrektora Instytutu Mu-
zyki UZ, dr hab. Jerzego Szymaniuka, prof. UZ dołączyła 
do delegacji wietnamskiej jako piąta członkini, będąca 
jednocześnie akompaniatorką-pianistką i tłumaczką. Go-
ście zostali zakwaterowani w hotelu Amadeus, gdzie miesz-
kali przez cały czas swojego pobytu w Zielonej Górze.

Już następnego dnia, po krótkiej wizycie u prorektora 
UZ prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, który w imie-
niu rektora powitał delegację, goście pojechali do Insty-
tutu Muzyki, aby zapoznać się z pracownikami Instytutu 
i przygotować do zaplanowanych występów w Polsce. Na-
stępnie wzięli udział we wszystkich imprezach związanych 
z nadaniem przez UZ tytułu doktora honoris causa świa-
towej sławy polskiemu kompozytorowi, prof. Krzysztofowi 
Pendereckiemu: po południu odwiedzili wystawę partytur 
słynnych dzieł Maestro w nowo wybudowanej Bibliotece 
Uniwersyteckiej, a następnie wzięli udział w koncercie 
muzyki Maestro w Filharmonii Zielonogórskiej. Następnego 
dnia rano uczestniczyli w uroczystości, podczas której rek-
tor TUCST wręczył Mistrzowi kwiaty i prezent z Wietnamu.

Pozostałe dni były dla Wietnamczyków bardzo pracowite. 
Odbyły się dwa koncerty - jeden w Klubie Piekarnia Cichej 
Kobiety, gdzie goście z Wietnamu wystąpili z pracownikami 

i studentami z Instytutu Muzyki UZ, a drugi na scenie Hydro-
(za)gadki w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, gdzie wystąpili 
sami wietnamscy artyści. Delegacja wzięła też udział w in-
strumentalnym warsztacie jazzowym przeprowadzonym przez 
mgr. Bartosza Pernala, goście uczestniczyli także w zajęciach 
śpiewu u dr hab. Bogumiły Tarasiewicz i chóru u dr hab. Łucji 
Nowak. Wietnamczycy odwiedzili również Instytut Sztuk Wi-
zualnych i spotkali się z dziekanem Wydziału Artystycznego, 
dr. hab. Piotrem Szurkiem, prof. UZ. Po zapoznaniu się z wa-
runkami studiów w obu instytutach, rektor TUCST zdecydował 
się już w roku akademickim 2014/2015 wysyłać 7 (siedmiu!) 
swoich młodych pracowników na studia drugiego stopnia na 
Wydziale Artystycznym UZ, aby podnosić poziom kadr TUCST. 
Studia będą odbywały się na zasadzie odpłatności, tak jak jest 

to w przypadku studentów z Uniwersytetu Hong Duc. Obydwie 
wietnamskie uczelnie wykorzystują to samo źródło finansowa-
nia - fundowane przez Wojewodę Prowincji Thanh Hoa. Warto 
podkreślić, że prowincja Thanh Hoa jest położona na południu 
stolicy Wietnamu Hanoi i jest czwartą prowincją Wietnamu 
pod względem wielkości. Oprócz kształcenia studentów, TUCST 
przewiduje jeszcze wymianę pracowników naukowych i dydak-
tycznych z UZ, wspólne wystawy i konferencje… Wszystko to 
było uwzględnione w aneksie do Porozumienia zawartego w ze-
szłym roku między naszymi uczelniami. Aneks został podpisany 
przez rektorów obu uczelni w przedostatnim dniu pobytu dele-
gacji, 19 maja bieżącego roku. Podczas tego spotkania, rektor 
TUCST zaprosił rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzieka-
na Wydziału Artystystycznego i dyrektora Instytutu Muzyki do 
złożenia wizyty w Wietnamie. Ponowił również zaproszenie dla 
BIG BAND-u Uniwersytetu Zielonogórskiego na turneé w Wiet-
namie w przyszłym roku. Oba zaproszenia zostały przyjęte 
z zadowoleniem.

Mimo napiętego programu delegacja znalazła jeszcze 
czas, aby zwiedzić Berlin i skansen w Ochli.

20 maja goście zadowoleni z rezultatów wizyty w Polsce 
i pełni pozytywnych wrażeń odlecieli z lotniska Shoenefeld 
do Wietnamu.


