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Obchody związane z  Międzynarodowym Dniem Frankofonii 

luty - marzec 2023 
 

Journées de la Francophonie à Szczecin 

février - mars 2023 

 

 
20 marca – Międzynarodowy Dzień Frankofonii.  
Każdego roku, w marcu, miłośnicy języka francuskiego wspólnie świętują frankofonię 

i wartości humanitarne, które ona wyraża, w tym dialog kultur, szacunek dla różnorodności, 

solidarność i demokrację, obronę praw człowieka i dostęp do edukacji. 

Polska jest członkiem obserwatorem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF), 

która zrzesza 77 państw i ponad 890 milionów kobiet i mężczyzn z całego świata 

komunikujących się w języku francuskim.  

Ambasady krajów frankofońskich wraz z Instytutami kultury zachęcają do odkrywania 

swojego kulturalnego bogactwa przez cały marzec. 

 

I. 

20/02/2023  (poniedziałek), godz. 18.00 

Alliance Française w Szczecinie, ul. Żubrów 1/u9, Szczecin 

 

Wieczór autorski młodej francuskiej pisarki Laurie Le Roux, autorki noweli 

«Rendez-vous dans l’espace». Spotkanie prowadzone w języku francuskim.  

 

Organizator : Alliance Française w Szczecinie    

 

  

20/02/2023  (lundi) à 18h 

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin 

 

Soirée d’auteur d’une jeune écrivaine française Laurie Le Roux, auteure de la 

nouvelle  «  Rendez-vous dans l’espace ». Rencontre en langue française.   

 

Organisateur : Alliance Française de Szczecin     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. 

10/03  (piątek)– Wernisaż, godz. 18.00 

Alliance Française w Szczecinie, ul. Żubrów 1/u9, Szczecin 

 

Wystawa witraży Marii (Maii) Kaszubowskiej «Zajrzyjcie do mojego świata». 

Wystawa  obejmuje 11 witraży i 6 lamp. Lampy tworzą serię  pt. „Bursztynowa 

komnata”, tematyka witraży jest różnorodna i osobista. 

 

Autorka prac ma zamiłowanie do kultury francuskiej, jest członkinią 

stowarzyszenia Alliance Française. Witraże stanowią jej wielką pasję. 

 

Ekspozycja prac potrwa do 20 marca. 

Kuratorki wystawy:  Anna Kricka i Teresa Kieling 

 

Organizator : Alliance Française w Szczecinie  

Partnerzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  

                  i Konsul Honorowy Francji w Szczecinie    

 

 

10/03 (vendredi) – Vernissage à 18h00 

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin 

     

Exposition de vitraux de Maria (Maja) Kaszubowska  « Jetez un coup d’œil 

dans mon monde » comprend  11 vitraux et 6 lampes en vitrail. Les lampes 

forment la série « Chambre d’ambre »,  les thèmes des vitraux sont diversifiés et 

ont un caractère personnel.  

La créatrice est passionnée de la culture française, elle est membre de 

l’association Alliance Française. Les vitraux  constituent pour elle une grande 

passion. 

L’exposition sera présentée jusqu’au 20 mars.  

Curatrices d’exposition:  Anna Kricka i Teresa Kieling  

 

 

Organisateur : Alliance Française de Szczecin     

Partnaires: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  

                   et Konsul Honorowy Francji w Szczecinie    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. 

22/03/2022  (środa), godz. 12.00 

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny Szczecin 

al. Piastów 40 B, budynek nr 4, sala 17-19 

 

Dni Campus France – 11 edycja 

Motywacyjne aspekty nauki języka francuskiego. Promocja francuskiego 

szkolnictwa wyższego i studiowania we Francji. Perspektywy studiów we 

Francji, programy stypendialne, warunki studiowania i korzyści wynikające ze 

znajomości języka francuskiego w przyszłej karierze zawodowej przedstawi 

Eliza Łuczyńska z Instytutu Francuskiego w Warszawie, Koordynator Campus 

France w Polsce.  

 

Organizator : Alliance Française de Szczecin     

Partner : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  

 

 

22/03/2022  (mercredi) à 12.00 

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny Szczecin 

al. Piastów 40 B, budynek nr 4, sala 17-19 

 

Journée Campus France  -  11ème édition 

Les motivations de l’apprentissage du français. Promotion du système scolaire 

supérieur français et des études en France. Les perspectives  des études en 

France, programmes de bourses, conditions d’étudier et  avantages découlant de 

l’apprentissage de la langue française dans une future carrière professionnelle 

seront présentés par Eliza Łuczyńska de l’Institut Français à Varsovie, 

Responsable  Campus France en Pologne.    

 

Organisateur : Alliance Française de Szczecin     

Partnaires: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. 

22/03/2023 (środa), 16.00 – 19.00 

Alliance Française w Szczecinie, ul. Żubrów 1/u9, Szczecin 

 

Konkurs « Plume d’or » .  

Konkurs, skierowany do osób uczących się w Alliance Française na całym 

świecie,  organizowany jest przez Défense de la langue française, odbywa się od 

2000 roku, a pieczę nad nim sprawuję Senat. Ma on na celu zachęcanie do nauki 
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języka francuskiego i docenianie uczniów ośrodków Alliance Française na 

świecie, którzy lubią język francuski. Główną nagrodą jest kilkudniowy pobyt  

w Paryżu.   

Frankofonia jest naszą wartością. 

 

Organizator : Alliance Française w Szczecinie     

 

 

22/03/2023   (mercredi), 16h – 19h 

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin 

 

Concours « Plume d’or » .  

Ce concours, adressé aux élèves des Alliance Françaises du monde entier, 

proposé par Défense de la langue française depuis 2000 et parrainé par le Sénat 

a pour mission de stimuler et valoriser les étudiants de l’Alliance Française dans 

le monde qui aiment la langue française. Le premier prix est un séjour de 

quelques jours à Paris. 

La francophonie est notre valeur. 

 

Organisateur : Alliance Française de Szczecin     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. 

24/03/2023  (piątek),  godz. 17.30 

Alliance Française w Szczecinie, ul. Żubrów 1/u9, Szczecin 

 

Quiz « Ma France », przygotowany i prowadzony przez Marinę Łuczak, 

pasjonatkę kultury francuskiej, członkinię stowarzyszenia Alliance Française.   

 

Ciné – club Alliance Française 

Pokaz filmu francuskiego « Praca, dzieci, dron » („Les 2 Alfred”) w reżyserii 

Bruno Podalydès  (2020), komedia, film z polskimi napisami. 

 

Bezrobotny Aleksander ma dwa miesiące, aby udowodnić żonie, że potrafi 

opiekować się dwojgiem małych dzieci i odzyskać niezależność finansową. Jest 

jednak pewien problem: The Box, start-up, który chce go zatrudnić na próbę, ma 

zasadę: "Żadnych dzieci!" Aby dostać tę pracę, Aleksander musi więc kłamać.  

Czy spotkanie z Arcimboldo, królem dorywczych prac zlecanych w aplikacjach, 

pomoże mu w otrzymaniu upragnionego etatu? 
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Organizator : Alliance Française w Szczecinie 

Partner : IF Cinéma     

 

24/03/2023  (vendredi) à 17h30 

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin 

 

Quiz « Ma France », conçu et animé par Marina Łuczak, passionnée de la 

culture française,   membre de l’association Alliance Française. 

 

Ciné – club Alliance Française 

Projection du film français « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès  (2020), 

comédie, les sous-titres polonais. 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut 

s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: 

The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme :  

«Pas d'enfant!», et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère 

éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec 

Arcimboldo, roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme à 

surmonter tous ces défis? 

Organisateurs: Alliance Française de Szczecin     

Partenaire : IF Cinéma     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VI. 

27– 31/03/2023 

Przedszkole publiczne  Nr 50 « Gama », ul. F. Gila 13/15, Szczecin 

 

Lekcje pokazowe języka francuskiego w 12 grupach dzieci. 

Zajęcia prowadzi: Sandra Niecko 

 

Organizator : Alliance Française w Szczecinie     

 

27– 31/03/2023 

Ecole maternelle publique No 50 « Gama », rue F. Gila 13/15, Szczecin 

 

Cours de démonstration de français auprès de 12 groupes d’enfants. 

Cours animés par : Sandra Niecko 

 

Organisateur : Alliance Française de Szczecin     


