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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Nagroda StowarzySzeNia 
trójkąta weimarSkiego 
dla projektu „trójStroNNe 
polSko-fraNcuSko-Niemieckie 
kolokwium StudeNckie”      

__ liliana Sadowska 
Wydział Humanistyczny

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy 
wiadomość o przyznaniu naszemu 
polsko-francusko-niemieckiemu 
projektowi pod tytułem Trójstron-
ne kolokwium studenckie nagrody 
przyznawanej od 5 lat przez Sto-
warzyszenie Weimarer Dreieck 
e.V. oraz Nadburmistrza Weimaru. 
Nagroda stanowi uhonorowanie 
działalności trójstronnych pro-
jektów realizowanych w duchu 
porozumienia transgranicznego. 

Trójstronne kolokwia studenckie, na swój sprawdzony spo-
sób, realizują od początku ideę ducha europejskości oraz 
przywołują i uświadamiają fundament narodowy, który dziś, 
pomimo, a może z powodu współczesnych obciążeń, łączy i 
uzupełnia się w naturalny sposób.

Ubiegłoroczne Trójstronne Kolokwium zamyka dwudzie-
stopięcioletnią współpracę naszego Uniwersytetu, Wy-
działu Humanistycznego, Instytutu Filologii Germańskiej  
z partnerskimi uniwersytetami w Vechcie (Niemcy Univer-
sität Vechta, Department III, Germanistische Didaktik) oraz  
w Angers (Francja - Université d´Angers, Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences Humaines, Département Allemand).

Poczynając od 1990 r., gdy zorganizowano pierwsze Trój-
stronne kolokwium studenckie, systematycznie informo-
waliśmy naszą społeczność akademicką o przebiegu kolej-
nych trójstronnych spotkań.
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Współtwórcy kolokwium nie mogli przewidzieć, że już 
wówczas wraz z młodzieżą akademicką stali się prekurso-
rami idei „Trójkąta Weimarskiego” (utworzonego w 1991 r. 
Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-
-Polskiej). Nawiązanie od samego początku kontaktu  
z instytucją Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzie-
ży (DFJW), a następnie z Niemiecko-Polską Współpracą 
Młodzieży (DPJW) umożliwiło wsparcie finansowe naszego 
przedsięwzięcia.

Odbywa się ono co roku naprzemiennie w jednym  
z trzech partnerskich krajów. Przy tej okazji spotyka się 40 
polskich, niemieckich i francuskich studentów germanisty-
ki, którzy wspólnie pracują nad tematem wybranym z za-
kresu swych zainteresowań dotyczących języka i literatury 
niemieckiej. Każdorazowo w programie przewidziane jest 
również wspólne zwiedzanie i odwiedzanie miejsc ważnych 
z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa historyczne-
go. Studenci i opiekunowie uczestniczą także w wydarze-
niach kulturalnych Polski, Niemiec i Francji.

Zbliżający się jubileusz dwudziestopięciolecia zainspiro-
wał organizatorów do szerszego zaprezentowania wspól-
nych działań. Z okazji tego właśnie jubileuszu ukazała 
się publikacja pt. Trinationales Kolloquium 1990-2015, 
prezentująca w trzech językach: polskim, niemieckim  
i francuskim nie tylko początki współpracy, koncepcję dy-
daktyczną, miejsca spotkań i miejsca kultury odwiedzane 
przez uczestników Kolokwium, lecz również przedstawia-
jąca nasze trzy partnerskie uniwersytety. Bogato ilustrowa-
ne wydawnictwo stanowi doskonałe podsumowanie naszej 
długoletniej współpracy. Zostało ono przygotowane z my-
ślą o rozpowszechnieniu działań studentów naszych uczel-
ni, w tym studentów filologii germańskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Egzemplarze tej publikacji zostały prze-
kazane JM Rektorowi UZ, prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, 
prorektorowi ds. studenckich, prof. Wojciechowi Strzy-
żewskiemu, dziekanowi Wydziału Humanistycznego, prof. 
Sławomirowi Kuflowi oraz dyrektorowi IFG, prof. Pawłowi 
Zimniakowi. Otrzymali ją także: były ambasador RP w Ber-
linie, dr Jerzy Margański oraz przedstawicielstwo DAAD  
w Polsce, jak również biblioteki w całym kraju. Wydaw-
nictwo jest dostępne w sekretariacie IFG oraz u organiza-
torów.

Zauważenie naszych działań przez gremia na szczeblu 
międzynarodowym przekonuje nas o słuszności wielolet-

nich i niestrudzonych przygotowań organizacyjnych i me-
rytorycznych, których dorocznym zwieńczeniem były, i są 
w dalszym ciągu, tygodniowe pouczające, ciekawe i nie-
zapomniane spotkania młodych europejczyków w Polsce, 
Francji i w Niemczech.

Przyznanie tegorocznej nagrody Stowarzyszenia Trójkąta 
Weimarskiego naszemu projektowi jest dla nas tym bar-
dziej zaszczytne, że w tegorocznej edycji przyznawania 
tego wyróżnienia pod uwagę brano również sześć innych 
międzynarodowych projektów.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 29 sierpnia 
2016 r. w Grand Hotelu Russischer Hof w Weimarze i roz-
poczęła się wystąpieniem Nadburmistrza Weimaru Stefana 
Wolfa. Następnie głos zabrali przewodniczący Stowarzy-
szenia Weimarer Dreiecke e.V Dieter Hackmann, sekretarz 
generalny Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży 
(DFJW) Béatrice Angrand, dyrektor Niemiecko-Polskiej 
Współpracą Młodzieży (DPJW) Stephan Erb, natomiast lau-
dację wygłosił premier rządu kraju związkowego Turyngii 
- Bodo Ramelow. W swoim wystąpieniu podkreślił on waż-
kość trilateralnej inicjatywy, jej bardzo interesującą i bo-
gatą formę, jej merytoryczność i długotrwałość. Działania 
społeczeństwa obywatelskiego są jego zdaniem podstawą 
i przykładem zaangażowania w życie na wszelkich szcze-
blach, w tym w życie uniwersyteckie.

Następnie przedstawiciele nagrodzonych uniwersytetów 
zaprezentowali czcigodnym gościom dwudziestopięciolet-
ni projekt Trójstronne kolokwium studenckie oraz złożyli 
podziękowania międzynarodowemu gremium przyznają-
cemu nagrodę. Zaproszeni na uroczystość przedstawiciele 
współpracujących uniwersytetów w osobach prof. Clau-
sa Ensberga (Vechta), Liliany Sadowskiej (Zielona Góra) 
oraz Hubertusa Bialasa (Angers) z ogromną satysfakcją 
przyjęli nagrodę Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego  
w postaci 2000 EUR, dyplomów dla poszczególnych uniwer-
sytetów oraz statuetki wykonanej przez artystę plastyka 
Waltera Sachsa, która pozostanie własnością Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Całej podniosłej uroczystości towarzyszyła muzyka Clau-
de Debussego Pour le Piano w wykonaniu krakowskiej pia-
nistki Izabeli Jutrzenki-Trzebiatowskiej, która została za-
proszona do Weimaru specjalnie na tę uroczystość.

Przyjęcie zorganizowane po zakończeniu części oficjal-
nej było niezwykle przyjemnym jej zwieńczeniem i dało 
impuls do bardzo długich rozmów, wymiany myśli i do-
świadczeń dotyczących inicjatyw społecznych i politycz-
nych, tym bardziej, że w dniu poprzedzającym wręczenie 
nagrody odbyło się w Weimarze spotkanie ministrów spraw 
zagranicznych Polski, Niemiec i Francji z okazji przypada-
jącego w tym roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnie-
nia Trójkąta Weimarskiego.

Nagroda zwieńcza dwudziestopięcioletnią współpracę 
zaprzyjaźnionych uniwersytetów, a obecny rok 2016 otwie-
ra nowe wyzwania i jest impulsem do realizacji ciekawych 
pomysłów na kolejne ćwierćwiecze Trójstronnego kolo-
kwium studenckiego.

Bogato ilustrowane wydawnictwo  
stanowi  

doskonałe podsumowanie  
naszej długoletniej współpracy.  
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z myślą o rozpowszechnieniu działań 

studentów naszych uczelni,  
w tym studentów  

filologii germańskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 


