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_ Uczestnicy – od lewej: RobeRt szymański, HenRyk mazURkiewicz,  
aRtUR malec, andRzej kail, zygmUnt lUk, beRnaRd jakUbowski,  

HenRyk mUszałowski i Roman kielec

przeprowadzić bardzo konkretne rozmowy dotyczące kon-
kretnych zagadnień i projektów – mówi H. Mazurkiewicz. 
Być może to zasługa przygrzewającego cały czas słońca, 
że pomimo trudów spotkań nikt z naszych delegatów nie 
wracał do hotelu ze spuszczoną głową.

Jak inwestować, to tylko w Lubuskiem
Po raz pierwszy do udziału w spotkaniach B2B organizo-

wanych przez CPTT UZ dali się namówić przedstawiciele 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
Jechaliśmy z myślą o naszym regionie. Aby promować do-
skonale przygotowane tereny inwestycyjne w naszym re-
gionie, które posiadamy w swojej ofercie. Z takim zało-
żeniem jechaliśmy na te spotkania i nie zawiedliśmy się. 
Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji zrzeszają-
cych przedsiębiorców z takich krajów jak Maroko, Niemcy, 
Malta czy Włochy. Rozmowy dotyczyły głównie możliwości 
wzajemnej promocji wśród swoich klientów – tłumaczy 
prezes K-SSSE, A. Malec. Zadowolenia z udziału „Strefy” 
nie krył dyrektor Kielec: Cieszy nas udział tak szanowanej 
instytucji jaką jest w województwie K-SSSE. To wytrwało-
ści i zaangażowaniu jej pracowników zawdzięczamy to, że 
w województwie lubuskim powstają fabryki, a mieszkańcy 
mają szanse znaleźć w nich zatrudnienie. Wyjazd był też 
dla prezesa Strefy okazją do zapoznania się potencjałem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego: Wcześniej nasze kontakty 
z uniwersytetem ograniczały się do kurtuazyjnych spotkań 
przy okazji jakichś imprez. Upewniłem się, że warto pod-
jąć bliższą współpracę. A co więcej, będę namawiał fir-
my, z którymi mam kontakt, do korzystania z usług CPTT 
– stwierdza prezes Malec. Po przyjeździe pojawiły się 
konkretne dowody na tę współpracę: Odwiedziłem preze-
sa Malca i ten poinformował mnie, że jest po spotkaniu  
z kilkoma firmami zainteresowanymi podjęciem współpracy  
z CPTT, a niektóre z nich są chętne do zorganizowania im 
wyjazdu na spotkania biznesowe w interesującej ich tema-
tyce – mówi dyrektor CPTT UZ.

Pomoc na najwyższym poziomie
Pracownicy CPTT UZ, poza organizacją samego wyjaz-

du, wspierali uczestników tłumacząc rozmowy: To, co nas 
różni od wielu podobnych do naszej organizacji instytucji 
to fakt, że my nie traktujemy samej organizacji wyjazdu 

za zakończenie i „odfajkowanie” kolejnego działania. Je-
steśmy do dyspozycji firm podczas całego wyjazdu. Pod-
czas spotkań pilnujemy harmonogramu i wspieramy firmy  
w zakresie tłumaczenia. To jest realna oszczędność dla 
firm (nie trzeba opłacać tłumacza), która pomaga prze-
kraczać barierę, jaką stanowi niejednokrotnie nieznajo-
mość języka obcego, i nie mam tu na myśli rosyjskiego, bo  
z tym akurat moje pokolenie nie ma problemów – stwierdza 
z uśmiechem R. Kielec. - Nie byłem zaskoczony poziomem 
imprezy, gdyż te firmowane logiem EEN i polecane przez 
zielonogórskie Centrum, są na najwyższym poziomie. I to 
zarówno pod względem organizacyjnym, jak i jakości spo-
tkań – stwierdza B. Jakubowski i dodaje: Cieszę się też, że 
coraz więcej nowych firm podąża naszą ścieżką i wybiera 
współpracę z CPTT, a tym samym decyduje się na udział  
w takich wyjazdach, bo dodatkową korzyścią jest moż-
liwość poznania się ze sobą, między nami Lubuszanami. 
Czasem w tych szalonych i szybkich czasach trudno jest za-
uważyć coś, co znajduje się tuż obok, na wyciągnięcie ręki.

Karol Dąbrowski

Rekolekcje akademickie 
Tegoroczne rekolekcje akademickie odbyły się w kościele 

pw. św. Józefa Oblubieńca. Ich organizatorem było Dusz-
pasterstwo Akademickie Stodoła, a słowa do studentów  
i przybyłych mieszkańców wygłosił o. Piotr Wołdyga, be-
nedyktyn.

Tematem wspólnym wszystkich kazań były Drogi żywiołów 
życia. Niedzielna homilia skoncentrowana była wokół isto-
ty wiary w Boga, będącej nieodzownym elementem życia 
wielu młodych ludzi. W poniedziałek mogliśmy posłuchać  
o niepewności i stabilności, które wzajemnie się przenika-
ją, a druga nie może zaistnieć bez pierwszej. Wtorkowa 
nauka poruszała temat przyjaźni – przyjaźni międzyludzkiej  
i przyjaźni wobec Boga. W tym dniu nie było Mszy Świętej, 
ale każdy obecny mógł skorzystać z sakramentu spowie-

dzi. W ostatnim dniu rekolekcji ojciec Piotr podkreślił isto-
tę modlitwy w życiu każdego chrześcijanina. Zaznaczył, 
że powinna być ona dojrzała, prowadzona w skupieniu  
i z przekonaniem, że modlimy się z potrzeby serca, a nie na 
pokaz. Nad muzyczną oprawą rekolekcji czuwali członko-
wie scholii DA Stodoła, dopełniając swoim śpiewem słowa 
głoszone przez duszpasterza.

Jako uczestniczka wszystkich czterech spotkań mogę 
potwierdzić, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
zarówno studentów, jak i ludzi spoza środowiska akademic-
kiego, którzy z wielkim skupieniem słuchali słów duchow-
nego. Z pewnością takie przedsięwzięcia pomagają mło-
dym ludziom w zrozumieniu istoty Świąt Wielkanocnych, 
dają możliwość wyciszenia się i zastanowienia nad spra-
wami duchowymi, na które brakuje czasu w codziennym 
studenckim życiu.

Barbara Dereń
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