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ko n c e r t w Ta l l i n i e n a 10 - l e c i e S i e c i CUCEE

Jubileuszowy koncert
w Tallinie na
10-lecie Sieci
CUCEE
Ryszard Rybski

Monika Kręt odbiera z rąk prof. A. Kevalika,
rektora Uniwersytetu Technicznego w Tallinie,
pamiątkowy album (Raivo Teemets)

W przerwie koncertu (od lewej): prof. B. Just
(THM), prof. A. Pieczyński, prof. R. Rybski, prof. A.
Schumann (wiceprezydent THM) fot. Raivo Teemets

Studenci UZ podczas występu (fot. Raivo Teemets)
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16-17 września 2011 r. odbyły się w Tallinie uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia współpracy czterech
partnerskich uczelni w ramach sieci „Współpracy Uniwersytetów Centralnej i Wschodniej Europy” („Cooperation
of Universities in Central and East Europe” – CUCEE).
Centralnym punktem uroczystości zorganizowanych przez
Uniwersytet Techniczny w Tallinie był koncert, podczas
którego wystąpiły zespoły muzyczne i taneczne reprezentujące uczelnie tworzące sieć CUCEE. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała grupa studentów kierunku jazz
i muzyka estradowa wraz z opiekunem, prof. Jerzym
Szymaniukiem. W uroczystościach jubileuszowych udział
wzięła również oficjalna delegacja UZ w osobach: prof. A.
Pieczyński – Dziekan WEIT, prof. R. Rybski – koordynator
sieci CUCEE na UZ. Należy dodać, że ze względów organizacyjnych uroczystości związane z jubileuszem zostały
podzielone na dwie części. Pierwsza część odbyła się we
wrześniu 2010 roku we Lwowie i jej głównym punktem
była konferencja poświęcona podsumowaniu dziesięciu lat
współpracy w ramach sieci uczelnianej CUCEE.
Sieć CUCEE utworzyły w 2000 roku, na mocy wzajemnych umów o współpracy, cztery uczelnie: Fachhochschule
Giessen-Friedberg (od marca 2011 r. pod zmienioną nazwą: Technische Hochschule Mittelhessen (THM); Niemcy),
Uniwersytet Techniczny w Tallinie (Estonia), Politechnika
Lwowska (Ukraina) i Uniwersytet Zielonogórski. Początek
współpracy wymienionych uczelni dała zawarta w 1997
roku umowa między FH Giessen-Friedberg i Uniwersytetem Zielonogórskim. Po trzech latach do grona partnerów
dołączyły pozostałe dwie uczelnie. Zasadnicze obszary i
formy współpracy obejmują dydaktykę, w tym szczególnie tzw. Zintegrowane Studia Zagraniczne, projekty badawcze, wspólnie organizowane konferencje naukowe,
wykłady gościnne profesorów na uczelniach partnerów,
staże naukowe asystentów i doktorantów, praktyki zagraniczne studentów, przedsięwzięcia kulturalne, jak np.
koncerty uczelniane z udziałem zespołów muzycznych i
tanecznych uczelni sieci, i inne. Jednym z zasadniczych
punktów współdziałania są wspomniane już Zintegrowane
Studia Zagraniczne. Uczestniczący w nich studenci studiują równolegle na dwóch uczelniach i otrzymują dyplomy
ukończenia obydwu prowadzących te studia uczelni partnerskich. W tej unikalnej formie studiów wzięło już udział
ponad 70 studentek i studentów z Polski, Estonii i Ukrainy,
w tym 45 osób z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Koncert, który jak już wspomniano, był głównym punktem zorganizowanych w Tallinie uroczystości jubileuszowych, stanowił również część programu kulturalnego towarzyszącego 93. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Technicznym w Tallinie.
Uzupełniając informacje o uczestnikach koncertu należy
wymienić zespół muzyczny APPLIED SOUNDS z uczelni niemieckiej. Zespół ten tworzą studenci i pracownicy THM,
a jednym z jego członków jest prof. Marius Klytta, inicjator utworzenia sieci CUCEE. W koncercie wzięły również
udział zespoły taneczne KULJUS z Tallina oraz VIRNIST z
Politechniki Lwowskiej.
Organizowane w ramach działań sieci CUCEE koncerty
mają już stosunkowo długa tradycję. Pierwszy koncert,
pod nazwą Muzyka w Europie, odbył się w Giessen w listopadzie 2003 roku. Uczestniczyła w nim m.in. orkiestra muzyki kameralnej Quodlibet Orchestra z UZ. W następnym
koncercie, który odbył się w 2005 r., również w Giessen,
UZ reprezentował zespół Cmoki. Kolejny koncert, Od Mozarta do Morricone, miał miejsce w auli UZ w 2007 roku.
Wziął w nim udział zespół APPLIED SOUNDS z Giessen oraz
liczni soliści z Wydziału Artystycznego UZ.

