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WIZYTA
W KILONII
Lilia Smoła
2-3 czerwca 2009 roku Prorektor ds. Studenckich - prof.
Longin Rybiński, kierownik Biura Karier - mgr Lilia Smoła,
redaktor naczelna UZtki - mgr Kaja Rostkowska przebywali z wizytą roboczą w Studentenwer-ku Schleswig-Holstein
w Kilonii w RFN
Od lipca 2008 roku rozpoczęły się kontakty pomiędzy
Działem Obsługi Studentów Zagranicznych Studenten-werku (BaSIS) z Biurem Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Obecnie obie strony zadeklarowały gotowość pomocy w
nawiązaniu współdziałania w zakresie praktyk, samorządu
studenckiego, organizacji studenckich oraz mediów uniwersyteckich, głównie Radia Index.
Działalność Studentenwerków w Niemczech skupia się
wokół aspektów socjalnych życia studenckiego, odpo-wiadają zarówno za stołówki, akademiki, sprawy dotyczące
ﬁnansowania studiów jak i wsparcie socjalne.
Studentenwerk Schleswig-Holstein zajmuje się sprawami studentów całego Kraju Związkowego tj. ok. 44 000
osób. Do tej pory utrzymywał kontakty zagraniczne tylko
ze swoimi zachodnimi i północnymi sąsiadami, ponie-waż
Uniwersytet Zielonogórski oraz uczelnie na terenie Schleswigu-Holszteinu są porównywalne co do wielkości, wierzymy, że ta współpraca przyniesie obu stronom wymierne
korzyści.
Tegoroczna wizyta w Kilonii już zaowocowała tygodniowym pobytem w Kilonii naszych dwóch studentów: Natalii
Fabisiak (ﬁlozoﬁa) i Bartłomieja Zapotocznego (ochrona

środowiska) na międzynarodowym spotkaniu studentów
nadmorskich uczelni, podczas sławnego festiwalu żeglarskiego „Kieler Woche”. Byliśmy jedyną Polską uczelnią, z
głębi kraju, którą zaproszono do wzięcia udziału. Studenci, na koszt strony niemieckiej, spędzili wspaniały tydzień
zwiedzając Kilonię, Szlezwik Holsztyn, Lubekę, żeglując
po Bałtyku, poznając życie studentów w Niemczech i innych krajach. Świetnie zaprezentowali naszą uczelnię, o
czym w pochwalnym e-mailu, poinformowała Biuro Karier,
kierowniczka BaSIS Katarzyna Dec-Mercle.
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nia tygodnia w Kilonii, pośród tysiąca najróżniejszej klasy
statków, w międzynarodowym towarzystwie i to całkowicie za darmo (jedynie dojazd na miejsce należało zorganizować na własną rękę oraz ponieść koszty, których zwrot
w znacznej części umożliwił nasz Uniwersytet), wydała
się również bardzo ciekawa dla mojego chłopaka Bartka.
O uczestnictwie w wyjeździe decydowała kolejność zgłoszeń, więc wraz z Bartkiem już przed godziną siódmą następnego dnia czekaliśmy na otwarcie Biura Karier, aby
zarezerwować miejsca. Udało się byliśmy pierwsi!

Dzień I, poniedziałek 22.06.2009,
spędziliśmy w podróży. Jedyne co trzymało
Natalia Fabisiak nasCaływ dzień
dobrych nastrojach to perspektywa wieczornego
(ﬁlozoﬁa)
grilla. Później czas minął na zawiązywaniu nowych znajomości, jedzeniu, piciu - ot zwykły grill wśród znajomych
koło akademika.
Informację o wyjeździe na Kieler Woche znalazłam przez
przypadek na stronie internetowej Biura Karier UZ. Piszę Dzień II, wtorek 23.06.2009,
„przez przypadek”, bo choć odwiedzam tę stronę stosunNie można spędzić milej poranka po imprezie niż…żekowo często w celu poszukiwania praktyk, to informację glując. Tego dnia przedstawiciele Studentenwerku Schleze strony głównej, przyznam szczerze, opuszczam. Tym swig-Holstein zaplanowali dla nas 4-godzinne żeglowanie
razem było inaczej, jasnobłękitna czcionka zachęcała, ku- na Zatoce Kilońskiej. Była to niezwykła wyprawa, słońsiła wręcz, by zwrócić na nią swoją uwagę. Oferta spędze- ce, woda pełna statków, w oddali regaty, gdzieś słychać
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