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Biuro Karier

15 maja sześć drużyn (po 5 osób w każdej) stanęło  
w szranki by zdobyć szereg cennych nagród. Celem gry - 
wzorem ubiegłego roku - było pokonanie trasy i rozwią-
zanie towarzyszących zadań w jak najkrótszym czasie  
i jak najlepszym stylu. Punktami kontrolnymi były znane 
zielonogórskie firmy i instytucje, które trzeba odwiedzić 
rozpoczynając działalność gospodarczą, gdzie można prze-
analizować własne preferencje zawodowe, otrzymać po-
moc przy planowaniu własnej kariery, a także podpowiedzi 
gdzie zdobyć fundusze na założenie czy rozwój firmy.

Po zaciętej walce wygrały panie: Karolina Józefowicz, 
Agnieszka Linke, Daria Szutta (WM), Kamila Matuszewska, 

Natalia Matuszewska (WILiŚ) z drużyny „MP Sp. z o.o.”. 
Dziewczęta zdeklasowały konkurencję pokonując trasę w 
rekordowym czasie 99 minut, zdobywając 89,5 pkt. i cenne 
nagrody: indywidualną praktykę dostosowaną do kierunku 
studiów w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie 
oddział Zielona Góra, urządzenia wielofunkcyjne Canon 
Pixma, bezpłatne Absolutorium oraz zestaw gadżetów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.
Drugie miejsce (70 pkt.) zajęła drużyna „PERLATORY” 

w składzie: Karol Sokołowski, Hubert Olender, Magdale-
na Pal, Natalia Dawgiel, Dariusz Szwagierczak (wszyscy z 
WILiŚ) zgarniając jednocześnie nagrodę specjalną za strój 
nawiązujący do „Biegu do kariery” oraz kolejną nagrodę 
specjalną (bilety na basen oraz książki) ufundowaną przez 

Bieg do Kariery wygrały 
MatKi PolKi! 

Urząd Statystyczny za najszybsze rozwiązanie zadania sta-
tystycznego. Zawodnicy otrzymali gry strategiczne/plan-
szowe, torby sportowe PGNiG oraz zestaw gadżetów UZ.

Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „VDK” z WEiZ 
- Justyna Słonimiec, Katarzyna Kawa, Jagoda Zborowska, Ma-
ciej Gawron, Hubert Małecki. Ekipa za swoje 66,75 pkt. otrzy-
mała bony zakupowe do EMPIK-u, apteczki turystyczne od fir-
my Gazstal, zestawy piśmiennicze PGNiG oraz gadżety UZ.
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przyznała 

także swoją nagrodę za ubiór (książki), które trafiły do 
dziewcząt z zespołu EWIPKI.
Ponieważ w naszej grze nie ma przegranych, nagrody 

(m.in.: latarki, zegary, lampki, kubki, gadżety, gry karcia-
ne, bilety na Bachanalia) otrzymały drużyny DELTA DIRACA, 
EWIPKI, BAZINGA!, które zakończyły naszą grę na kolejno 
4, 5, i 6 miejscu. 

Wszystkim uczestnikom (zwycięzcom zwłaszcza) ser-
decznie gratulujemy!
Klasyfikacja końcowa: MP Sp. z o.o. - 89,50 pkt., PERLA-

TORY - 70 pkt., VDK - 67 pkt., DELTA DIRACA (WMIiE, WEiT, 
WFiA) - 66,75 pkt., EWIPKI (WPSiNoZ) - 66 pkt., BAZINGA! 
(WEiT, WEiZ, WM)- 55,75 pkt.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Biegu na stro-

nie Biura Karier (www.bk.uz.zgora.pl). 
Bieg do kariery odbył się pod patronatem Prezydenta Mia-

sta Zielona Góra i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Fundatorami nagród w Biegu do kariery są: Miasto Zielona 

Góra, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Zielo-
na Góra, Gazstal S.A., Stowarzyszenie Studentów i Absolwen-
tów UZECIAK, Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Statystyczny.
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