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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-
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stycznego w Zielonej Górze. I tak np. produkcja sprzeda-
na przemysłu w I półroczu 2017 r. była o 6,4 proc. wyższa 
niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy to notowano 
wzrost o 6,1 proc. W tym samym okresie wzrosła o 17,8 
proc. sprzedaż detaliczna, a hurtowa – o 20,7 proc. Za tymi 
wskaźnikami rośnie też zatrudnienie – jak podaje Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 3,6 proc.

Wielu osobom Lubuskie kojarzy się z regionem o wspa-
niałych walorach przyrodniczych. Przez lata był kojarzony 
głównie z winnicami, lasami, jeziorami i przetwórstwem 
drewna. Mniej osób zdaje sobie sprawę, że jest też wo-
jewództwem z dynamicznie rozwijającym się przemysłem. 
Od momentu powstania województwa w 1999 r., ten do-
skonale skomunikowany, leżący przy granicy z Niemcami 
region zwiększył wartość produkcji blisko 4-krotnie! Eks-
port wzrósł ponad 5-krotnie, a PKB Lubuskiego zwiększył 
się ponad dwukrotnie.

W województwie nadal utrzymuje się silna rola trady-
cyjnych branż przemysłu, które poprzez liczne innowacje 
zwiększają swoją produkcję i zdobywają nowe rynki zbytu. 
Jednocześnie na znaczeniu zyskały te (m.in.: metalowa, 
tworzyw sztucznych, produkcja szkła i urządzeń), których 
ostatecznymi odbiorcami są globalni producenci przemy-
słu motoryzacyjnego. Dla tych ostatnich region produkuje 
głównie podzespoły oraz specjalistyczne zabudowy dla sa-
mochodów osobowych, ciężarowych i użytkowych. W grupie 
największych lubuskich pracodawców znajduje się pięć glo-
balnych koncernów, które dostarczają największym markom 
samochodowym elementy tłoczone z blachy, deski rozdziel-
cze i panele drzwiowe, wiązki elektroniczne, szkło samo-
chodowe, siedziska do pojazdów czy obicia siedzeń i wnę-
trza bagażników do wielu marek aut. (Gedia, Faurecia, Saint 
Gobain Sekurit, Johnson Controls, Ideal Automotive).

Nadal bardzo silna jest lubuska branża drzewna, którą 
reprezentuje blisko 1,9 tys. producentów oferujących wy-
roby z drewna i meble. Są to m.in. masowo produkowane 
płyty drewnopochodne używane m.in. w produkcji mebli 
czy na budowach (Kronopol i Homanit). Wiodącym euro-
pejskim dostawcą wyrobów z drewna przeznaczonych do 
grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, parków, ta-
rasów i balkonów, marketów oraz wszelkiego rodzaju prze-
strzeni rekreacyjnych oraz wysokoenergetycznego peletu 
jest spółka Stelmet.

Bardzo silna jest branża producentów mebli, na czele 
z największymi na świecie fabrykami Ikea Industry (Babi-
most, Zbąszynek, Chlastawa). Na eksport z Lubuskiego tra-
fiają meble stanowiące połączenie nowoczesnego wzornic-
twa z funkcjonalnością, dzięki czemu spełniają wymagania 
najbardziej wysmakowanych gustów. W ofercie są min. 
luksusowe meble tapicerowane, skórzane, z drewna litego 
oraz na bazie płyt drewnopochodnych i z metalu (AEK, Be-
sto, ISTE, Iwaniccy, Jarmel).

Producenci papieru, kartonów, tektury oraz galanterii 
papierniczej oferują coraz nowsze generacje produktów 
(w tym chronionych patentem) z nowych gatunków celu-
lozy, papieru bezdrzewnego oraz powlekanego, które służą 
do użytku osobistego i przemysłowego (Arctic Paper, ICT, 
Karton-Pak, LAMIX, Royalpack, Demdruk).

Sukcesy odnosi lubuski przemysł spożywczy. Wybrane ar-
tykuły z Lubuskiego są rozpoznawalnymi markami na rynku 
polskim. Coraz częściej znajdują one również zbyt w pań-
stwach europejskich, USA i Australii. Są to wyroby mięsne 

(min. Bomadek i Balcerzak), lody i mrożonki z NORDIS-u, 
kasze i makarony z SULMY. A batony Lion i Princessa, które 
produkowane są w zakładzie Nestle w Kargowej znane są 
nie tylko w Polsce.

Bardzo dynamicznie rozwija się też branża budowy ma-
szyn i urządzeń, której przedstawiciele korzystają z bar-
dzo zaawansowanych technologii, są silnie powiązane ze 
sferą nauki, ponadto mają bardzo wysoki udział eksportu 
w sprzedaży swoich produktów. Przykładem jest działal-
ność kilku firm ze Świebodzina, które w oparciu o wysokie 
technologie i opatentowane rozwiązania prowadzą produk-
cję urządzeń do obróbki cieplnej i powierzchniowej metali 
oraz piece topialne. Poza wiodącą spółką SECO WARWICK 
działają AMP, RIVA i REMIX, ponadto powstały pomniejsze 
firmy produkujące części zamienne do urządzeń oraz usługi 
z zakresu obróbki cieplnej.

Uniwersytet Zielonogórski kształci kadrę stanowiącą na-
turalne zaplecze dla branży IT/ICT. Dzięki niej lubuskie 
firmy oferują najwyższej klasy oprogramowania, w tym 
dla biznesu (popularne „erpy”), wojskowości i firm usłu-
gowych. Jako pierwsza w gronie firm globalnych znalazła 
się zielonogórska spółka ADB, która wyznacza trendy w za-
kresie rozwiązań technologicznych dla telewizji cyfrowej. 
Obecnie coraz więcej firm lubuskich wykorzystuje rozwią-
zania/narzędzia informatyczne do handlu internetowego. 
W krótkim czasie popularność i uznanie na rynku uzyskał 
portal e-obuwie.pl (obuwie i galanteria skórzana). Cink-
ciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor wymiany walut on-line. 
Bloomberg uznał, że znajduje się on w gronie najskutecz-
niej typujących (w zakresie prognoz dla par walutowych) 
instytucji finansowych na świecie.

DLACZEGO LUBUSKIE?
LUBUSKIE, PONIEWAŻ…

__ jest położone w sercu Europy, wzdłuż polsko–niemieckiej 
granicy i doskonale skomunikowane z systemem auto-
strad europejskich,

__ posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę tech-
niczną, np. drogi A2, A18, S3, szlaki kolejowe, rzeczne 
oraz port lotniczy,

__ udostępnia środki unijne dla firm - 908 mln euro dla Lu-
buskiego, w tym wsparcie z urzędów pracy dla inwesto-
rów (dofinansowanie m.in. szkoleń i doposażenia miejsca 
pracy do wysokości 6-krotnego średniego miesięcznego 
wynagrodzenia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych),

__ posiada prawie 1300 ha uzbrojonych, dostępnych tere-
nów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicz-
nych oraz strefach aktywności gospodarczej,

__ oferuje zwolnienie z CIT oraz zwolnienia w podatkach 
lokalnych na okres do 7 lat,

__ funkcjonują tutaj firmy krajowe i zagraniczne różnorod-
nych, tradycyjnych oraz innowacyjnych branż przemysłu,

__ władze samorządowe współpracują z firmami i instytu-
cjami otoczenia biznesu w celu dopasowania kształce-
nia na poziomie średnim i wyższym do wymogów rynku 
pracy.

Paweł Hładki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


