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targi  i saloni  w meDiolanie  /  b i eg Do kar iery

bieg  
Do Kariery

Marek leśniak

22 maja br. biuro karier uz zorganizowa -
ło i grę miejską stuDentów uniwersytetu 
zielonogórskiego – bieg Do kariery

Ciepłym, majowym rankiem sześć pięcioosobowych 
studenckich drużyn stanęło przed wyzwaniem pokonania 
pierwszego Biegu do Kariery. Każda z drużyn otrzymała 
kartę gry, na której oprócz czasu rozpoczęcia i końca gry 
wyszczególnione były wszystkie punkty kontrolne, które 
należało odnaleźć i wykonać określone zadania w celu  
zdobycia jak największej liczby punktów.

Impreza polegała między innymi na odszukaniu w jak 
najkrótszym czasie wyznaczonych punktów kontrolnych – 
instytucji, gdzie należało odegrać scenkę rozmowy kwali-
fikacyjnej, można było poznać specyfikę danej instytucji 
i nowe zawody, otrzymać pomoc przy planowaniu własnej 
ścieżki kariery, uzyskać informacje niezbędne przy rozpo-

czesnych zamków zawiasów i podnośników. Poza Fiera di 
Milano ciekawym miejscem do zwiedzenia były Targi Di-
zajnerskie w samym centrum Milanu tzw. ZONA TORTONA, 
gdzie bezpłatnie można było zobaczyć stoiska firm również  
z całego świata. Targi te były zupełnie za darmo, a wśród 
wystawców znaleźli się również projektanci z Polski. Nam 
osobiście podobały się Targi ISALONI i Zona Tortona dlate-
go, że wychodząc z pawilonów firm produkujących meble 
już wiele lat, z rodzinnymi tradycjami, wieczorem zna-
leźliśmy się wśród młodych ludzi, którzy tak samo jak my 
są studentami, zajmują się projektowaniem mebli i róż-
nych przedmiotów lub też ludzi nie związanych zupełnie  
z projektowaniem, po prostu ciekawymi”świata”. I tak 
nam zleciały dni do soboty, gdzie o 10.00 wymeldowaliśmy 
się z Hostelu i zabrano nas na wycieczkę do Mediolanu. Tak 
szczerze, to już nie bardzo chcieliśmy cokolwiek jeszcze 
zwiedzać, ponieważ zwiedzanie targów mocno dało się we 
znaki, a nogi odmawiały posłuszeństwa. Głównym celem 
dla nas była Katedra Duomo St. Maria Nascente di Milano 
oraz okoliczna zabudowa do upamiętnienia na zdjęciach, 
następnie za pomocą mapy znaleźliśmy park - zielony, 
kwitnący, ze stawem, a w wodzie duże karasie. Uznaliśmy 
to miejsce za odpowiednie na wypoczynek, położyliśmy 
się na trawie w oczekiwaniu na wyjazd autokaru do Polski. 
Celem wyjazdu było zwiedzanie Targów ISALONI, Morze 
Śródziemne i Adriatyk poczekają, a my natchnieni bierze-
my ołówki w ręce i szkicujemy... 

Marcin Fedro



74

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I    n r  6  ( 1 9 8 )    c z e r w i e c  2 0 1 2

informaCje  b iura  kar ier

 
Koledze
Arkowi Kokociñskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMy

s k ł a d a j ą 
koleżanki i koledzy z Oficyny Wydawniczej oraz Biura Promocji

częciu działalności gospodarczej oraz informacje, gdzie 
zdobyć fundusze na założenie i rozwój firmy. Oprócz ak-
tywności intelektualnej, całości towarzyszyła także ak-
tywność fizyczna. Był to, jak się okazuje, także bardzo 
ważny element całej rywalizacji. Uczestnicy mogli nie 
tylko biec, ale mogli też poruszać się na rowerach odwie-
dzając wszystkie obowiązkowe punkty kontrolne zlokali-
zowane na terenie Zielonej Góry.

„Bieg” rozpoczął się w Akademickim Inkubatorze Przed-
siębiorczości - po powitaniu uczestników, przedstawieniu 
misji działalności AIP oraz omówieniu wszystkich zasad 
rywalizacji i wylosowaniu kolejności startu, punktualnie 
o godzinie 10:00 wyruszyła na trasę pierwsza drużyna. 
Ostatnia drużyna wystartowała godzinę później.

Rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja spotęgowana wy-
ścigiem z czasem...

Na mecie zaplanowanej w Rektoracie przy ul Licealnej 
9, po niespełna 72 minutach od startu, pojawiła się pierw-
sza z drużyn.

Rywalizacja była bardzo zacięta, a o końcowej lokacie 
decydowały punkty. 

Po walce z przygotowanymi zadaniami, czasem, trasą 
i upałem zwyciężyła drużyna C2H5OH w składzie: Daniel 
Kapica (WM), Łukasz Chełmicki (WILIŚ), Mateusz Struka-
ło (WPSiNZ), Michał Hellwing (WH), Maciej Bazylewicz 
(WEiT). Panowie - wbrew nazwie swej drużyny- wykazali 
się trzeźwym myśleniem zdobywając 94,5 pkt.

Zwycięzcy otrzymali m.in.: możliwość odbycia  praktyk 
indywidualnych dostosowanych do kierunku studiów w Pol-
skim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A., Oddział  
w Zielonej Górze, 5 mini wież Samsung, lożę w Pinacola-
dzie i darmowe Absolutorium.

Drugie miejsce zdobyła kobieca drużyna Fantasmago-
ria (WPSiNZ). Dziewczyny nie wspomagały się rowerami,  
a mimo to prześcignęły część jednośladowych ekip. Zdo-
były 91 punktów i wygrały m.in.: 5 urządzeń wielofunkcyj-
nych Canon i darmowe Absolutorium.

Zaszczytne, trzecie  miejsce zdobyła drużyna miesza-
na Zacietrzewieni - dwie panie z Wydziału Artystycznego  
i trzej panowie z Ekonomii i Zarządzania. Zdobyli 88,5 pkt 
stając tym samym „na pudle”. W ich ręce wpadły m.in.: 

zestawy gier biznesowo-strategicznych i darmowe Abso-
lutorium.

Miejsce tuż za podium zdobyły Rresoviaki, Pięć Pi i Pół, 
Smerfiki.

Honorowy patronat objęli: JM Rektor prof. Czesław Osę-
kowski i Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, 
który także ufundował cenne nagrody.

W tym miejscu należy wspomnieć o pozostałych sponso-
rach, bez wsparcia których Bieg do Kariery miałby z pew-
nością znacznie wolniejsze tempo.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie:
Prezesowi Zarządu Gazstal S.A. Piotrowi Pudłowskiemu,
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA, Od-
dział w Zielonej Górze,
Pinacoladzie Mucic Club,
Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego „Uzeciak”,
Samorządowi Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współorganizatorami imprezy byli:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze,
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze,
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zielonej Gó-
rze,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział 
w Zielonej Górze,
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego „Uzeciak”,
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.
Planując Bieg do Kariery chcieliśmy, aby w atrakcyjny 

sposób nasi studenci rozwijali umiejętności komunikacji, 
pracy w zespole, zdolności analitycznego myślenia, szyb-
kość podejmowania decyzji oraz zdobywali potrzebną 
wiedzę przy tworzeniu własnej ścieżki kariery. Przekona-
ni jesteśmy, iż nasz zamysł został zrealizowany i mamy 
nadzieję, że Bieg do Kariery na stałe zagości na mapie 
wydarzeń uniwersyteckich.


