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__ Donata Wolska
Biblioteka Uniwersytecka

W maju 2017 r. zamierzałam wyjechać w ramach programu 
Erasmus Plus na grecką wyspę Lesbos na zaproszenie Bibliote-
ki Uniwersytetu Egejskiego w Mitilini. Z powodów osobistych 
odwołałam wyjazd, ale skoro byłam już przygotowana do tej 
podróży, to z przyjemnością podzielę się z czytelnikami Mie-
sięcznika zebranymi wcześniej informacjami o tym miejscu.

Lesbos jest wyspą położoną na Morzu Egejskim oddaloną 
o niecałe 30 kilometrów od wybrzeża Turcji. Porastają ją 
gęste lasy sosnowe, gaje pomarańczowe i oliwne. Kluczową 
rolę w gospodarce wyspy odgrywają owoce oliwki. Wytwa-
rza się z nich pełnowartościową oliwę o szerokim zastoso-
waniu: do konsumpcji, produkcji kosmetyków, a jej wytłoki 
stanowią cenny nawóz. Zbiór oliwek odbywa się od końca 

listopada do ostatnich dni grudnia. Na wyspie uprawia się 
też winogrona, z których produkuje się wino i wódkę zwaną 
„Ouzo” z dodatkiem anyżu lub włoskiego kopru.

W greckiej mitologii oliwka jest drzewem dziewiczym, któ-
rym mogą się opiekować tylko niewinni młodzieńcy. Homer 
wspominał o wyspie w swoich poematach. W czasach woj-
ny trojańskiej walczył tutaj Odyseusz, a Achilles atakował 
ją wielokrotnie. Poeta pisał, że Agamemnon, król Argolidy, 
podarował Achillesowi siedem dziewcząt z Lesbos. Uważał 
bowiem, że stamtąd pochodzą najpiękniejsze kobiety.

Wyspa narażona jest na trzęsienia ziemi. Ostatnie miało 
miejsce w czerwcu tego roku. Spowodowało śmierć jednej 
osoby, kilkanaście zostało rannych, a wiele budynków ule-
gło zniszczeniu. Lesbos ponosi też ogromne straty z powodu 
kryzysu migracyjnego. Na wyspie zatrzymują się uchodźcy, 
którzy licznie przybywają z Turcji. Właściciele hoteli sta-
rają się zażegnać kryzys reklamując Lesbos jako wyspę 

mkniętego systemu mycia Clean In Place (CIP). Pozwala to 
na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sa-
nitarnego i mikrobiologicznego wytwarzanych wyrobów. Prze-
liczając to wszystko na złotówki, korzystając z infrastruktury 
LOIiWA Sp. z o.o. przedsiębiorca może zmniejszyć koszty po-
jedynczej próby technologicznej dziesięcio-, a nawet stukrot-
nie. Jest to zatem olbrzymia oszczędność dla firm.

LOIiWA oferuje także współpracę w zakresie szeroko rozu-
mianych rozwiązań dla szkółkarstwa, rolnictwa i ogrodnictwa. 
Część szkółkarska Ośrodka - szkółka roślin ozdobnych z winnicą 
doświadczalną - zajmuje się wielokierunkowym doradztwem 
z zakresu namnażania materiału roślinnego, a także upra-
wy oraz ochrony roślin użytkowych oraz ozdobnych. Ponadto 
prowadzimy badania w obszarze upraw polowych, poletek do-
świadczanych, doświadczeń wazonowych oraz badań z zakre-
su różnych systemów nawadniania i nawożenia. Bogata oraz 
zautomatyzowana infrastruktura tej części umożliwia więc 
wsparcie procesowe na każdym etapie produkcji roślinnej.

Rozwój przez duże „R”
Dzisiaj Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotech-

nicznych Sp. z o.o. współpracuje z wieloma placówkami 
naukowymi oraz uczelniami, takimi jak: EIT+ Wrocławskie 
Centrum Badań, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, PWSZ w Koninie, PWSIiP w Łomży, czy lubuskie 
parki technologiczne. Może się także poszczycić współ-
pracą z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową – wiodącą 
Instytucją Otoczenia Biznesu w województwie lubuskim, 
a jednocześnie bardzo istotnym partnerem, działającym 
na rzecz tworzenia warunków do rozwoju życia gospodar-
czego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz 
wspierania inicjatyw członków.

Nasze plany na najbliższe lata to rozwój przez duże „R”, 
bo tylko w ten sposób będziemy mogli sprostać wciąż rosną-
cym oczekiwaniom Naszych Klientów, zarówno obecnych, 
jak i tych, z którymi współpracę nawiążemy w przyszło-
ści. Chcielibyśmy, aby Ośrodek był odbierany jako wiodąca 
instytucja w branży, nie tylko na skalę regionu, czy kraju, 
ale i na arenie międzynarodowej.

Erasmus, z którym niE 
zatańczyłam

„Prowadź mnie, boska liro, uczynię cię wymowną”  
(Safona)

 
Panu mgr. Radosławowi Czerniakowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MATKI
składają 

pracownicy Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego

LOI IWA  |   ERASmUS
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na której życie toczy się 
zwykłym torem. Skiero-
wali również prośbę do 
Ministerstwa Turystyki 
o finansowe wsparcie, 
które umożliwiłoby ob-
niżkę cen noclegów. Na 
wyspie liczącej około 
87 tysięcy mieszkańców 
przebywa przeszło 3,5 ty-
siąca uchodźców.

Lesbos jest ojczyzną 
wielu artystów. Trudno 
się dziwić, bo pełen ma-
gii krajobraz i otoczenie 
sprzyjają twórczości. Tutaj 
urodziła się Safona w VII 
wieku przed naszą erą. 
Maria Pawlikowska–Jasno-
rzewska poświęciła jej 
cykl wierszy „Róże dla Sa-
fony”. Współczesna autor-
ka opisując nieszczęśliwą 
miłość odwoływała się do twórczości poetki tworzącej przed 
wieloma wiekami. Na wyspie mieszkał i tworzył Odiseas Elitis, 
laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1979 r., który urodził się 
na Krecie. Zawsze inspirowała go grecka historia i przyroda.

Stolicą Lesbos jest Mitilini. W starożytności nazywała się 
Mitylena. Miasto położone jest amfiteatralnie wokół Zatoki 
Geras. Wzdłuż wybrzeża rozciąga się długa ulica. Na jed-
nym z jej krańców znajduje się targ rybny z niezwykłymi 
owocami morza, a na drugim stoi meczet Geni Tzami po-
chodzący z czasów panowania tureckiego. Sylwetki pozo-
stałych kościołów górują nad domami. W Mitilini znajdują 
się trzy muzea: archeologiczne, bizantyjskie i Muzeum The-
ofilosa, w którym sale wypełnione są obrazami Theofilosa 
Chatzimichaila. Artysta portretował osoby, które spotykał 
w czasie swoich licznych podróży, uwieczniał piekarzy, ry-
baków, szewców i żniwiarzy na swoich płótnach. W tym sa-
mym budynku znajduje się Muzeum Teriade`a ze zbiorami 
Stratisa Eletheriadisa. Mitileńczyk na przełomie wieków wy-
emigrował do Paryża. Tam pracował jako wydawca czaso-
pism i książek poświęconych sztuce. Swoje szkice literackie 
poświęcił takim artystom jak: Marc Chagall, Fernand Leger, 

Joan Miro, Pablo Picasso i Francois Villon. W 1920 r. założo-
no państwową wyższą uczelnię. Jej główna siedziba mieści 
się w Mitilini. Początkowo nosiła nazwę Uniwersytet Joński. 
W 1984 r. nastąpiła reorganizacja i od tego momentu aż do 
dzisiaj nosi nazwę Uniwersytet Egejski. Uczelnia ulokowana 
jest na sześciu wyspach Morza Egejskiego: Chios, Lesbos, 
Limnos, Rodos, Samos i Syros. Ze względu na lokalizację na-
leży do tzw. Sieci Szkół i Wydziałów rozproszonych w archi-
pelagu Morza Egejskiego. Dzięki włączeniu nowoczesnych 
technologii funkcjonuje bez przeszkód. Na studiach licen-
cjackich, magisterskich i podyplomowych studiuje tu około 
12 tysięcy studentów rekrutujących się z najodleglejszych 
zakątków Grecji i Cypru.

Biblioteka Uniwersytetu Egejskiego jest na wskroś nowo-
czesną książnicą. Należy do Konsorcjum Greckich Bibliotek 
Akademickich i jako jedyna w całej Grecji posiada swoje 
filie na sześciu wymienionych wcześniej wyspach. Współ-
pracuje ze wszystkimi bibliotekami, zarówno w Grecji jak 
i na świecie. Przyznaję, że chciałabym codziennie dopływać 
do pracy łódką, promem lub statkiem niczym żeglarz po 
magicznym Morzu Egejskim.

LubuskiE? noWoczEsność 
WśróD przyroDy

- W województwie lubuskim nadal utrzymuje się silna 
rola tradycyjnych branż przemysłu, które poprzez liczne 
innowacje zwiększają swoją produkcję i zdobywają nowe 
rynki zbytu. Jednocześnie na znaczeniu zyskały te bran-
że (m.in. metalowa, tworzyw sztucznych, produkcja szkła 
i urządzeń), których ostatecznymi odbiorcami są globalni 

producenci przemysłu motoryzacyjnego – mówi Elżbieta 
Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Lubuskie firmy systematycznie, z roku na rok, osiąga-
ją lepsze wyniki finansowe, spada też bezrobocie - takie 
wnioski o gospodarce regionu płyną z danych Urzędu Staty-

ERASmUS |   Z  REGIONU. . .

fo
t. 

o
d 

aU
to

rk
i


