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mISTRZOSTWa W płUKaNIU ZłOTa 

__ Dariusz Michalski „Agrest”
Opiekun Zielonogórskiego Akademickiego Bractwa Kopaczy 
Aurum „ZABKA”

11 i 12 maja br. w Zielonej Górze odbyły się kolejne Mię-
dzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota. 
Była to już szósta edycja tych zawodów. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, od godz. 8.00 można było zacząć naukę 
płukania tego cennego kruszcu.

W zawodach uczestniczyli m.in. studenci studiujący na 
Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach programu ERA-
SMUS. 

Każdy z uczestników mógł zapoznać się z tą dyscypliną 
i zobaczyć na czym polega tego typu rywalizacja. Zawody 
w płukaniu złota rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi 
zasadami ustanowionymi przez Światową Federację Płuka-
czy Złota (WGA). Trzeba przyznać, że każdy uczestnik był 
zadowolony z tak zorganizowanych zawodów, a wypłukane 
złoto mógł zachować na pamiątkę.

Studenci programu ERASMUS uczestniczyli w następują-
cych konkurencjach:

- kategoria student/pracownik,
- kategoria OPEN (kategoria dla wszystkich chętnych)
- kategoria Drużyny dwuosobowe.

Łącznie w zawodach wzięło udział około 100 zawodników 
z: Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Serbii, Rosji, Białoru-
si, Turcji i Ukrainy.

Dzień drugi Mistrzostw, to atrakcja głównie dla osób 
przyjezdnych, ale nie tylko. W niedzielę 12 maja 2019 r. 
spotkaliśmy się przed Palmiarnią Zielonogórską i wraz 
z przewodnikiem wybraliśmy się na dwugodzinny spacer po 
Zielonej Górze. Studenci z ERASMUS-a mogli poznać histo-
rię naszego miasta i dowiedzieć się wiele o jego współ-
czesnym kształcie. Bardzo ciekawie przewodnik opowiadał 
również o rozwoju winnic i rozwijającej się kulturze.

Kolejnym punktem naszego programu było poznanie 
winnicy „Cantina”, gdzie właściciele przybliżyli nam te-
mat rozwoju winnic w woj. lubuskim. Każdy z zacieka-
wieniem słuchał o odradzającej się tradycji winiarskiej. 
Wszyscy uczestnicy mogli poznać smak zielonogórskiego 
wina i skosztować domowych regionalnych produktów. 
Byli też bardzo zadowoleni z tak zakończonych VI Między-
narodowych Akademickich Mistrzostw w Płukaniu Złota 
i większość żegnała się z nami z hasłem: „Do następnego 
roku!!!” 

Co ciekawe – takim hasłem żegnali się też z nami studiu-
jący u nas obcokrajowcy.

VI MIęDzynAroDowe 
AkADeMIckIe MIstrzostwA 
w PłukAnIu złotA
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WYNIKI VI MIĘDZYNARODOWYCH  
AKADEMICKICH MISTRZOSTW W PŁUKANIU ZŁOTA

Turniej Dziekanów o Puchar Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

1. miejsce: Tomasz Grzybowski - Studium Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

2. miejsce: Krzysztof Dudek - w zastępstwie Dziekana 
Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

3. miejsce: Paweł Jarmużek - Wydział Lekarski i Nauk 
o Zdrowiu

Kategoria student/pracownik
1. miejsce - Daria Ciemała – Wrocław 
2. miejsce - Jarosław Dudkiewicz - Poznań

3. miejsce - Wojciech Borowczyk - Zielona Góra
Kategoria dzieci
1. miejsce - Weronika Kowalczyk, Zielona Góra
2. miejsce - Kajetan Jarmużek, Zielona Góra
3. miejsce - Jakub Jarmużek, Zielona Góra

Kategoria OPEN
1. miejsce - Przemysław Michalski - Złotoryja, Polska
2. miejsce - Jarosław Dudkiewicz - Poznań, Polska
3. miejsce - Anke Adolf - Berlin, Niemcy

Kategoria drużyn dwuosobowych
1. miejsce - ZABKA 2
2. miejsce - Dżono
3. miejsce - SOJPICH

nowy etAP czAs zAcząć!

z e  s p o r t u  a k a d e m i c k i e g o

mISTRZOSTWa W płUKaNIU ZłOTa |  ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO

Trzy i pół miesiąca temu uczestnicy projektu Aktywnie 
Zmieniaj Siebie zaufali zespołowi specjalistów, w całko-
witej odmianie swojego wizerunku. W środę, 17 kwietnia 
w Koninie nastąpił finał aktywnych metamorfoz.

„W trakcie programu zostałem mężem i ojcem. Moje 
życie obróciło się do góry nogami. Mimo to otrzymałem 
ogromne wsparcie od mojej żony. Nie każdy będzie miał 
możliwość wzięcia udziału w takim projekcie. Napraw-
dę to było super przeżycie.” – mówił Marek Wieczorek 
– uczestnik programu.

Przemiany miały miejsce w jednostkach Akademickiego 
Związku Sportowego – w Koninie i Zielonej Górze. Do pro-

jektu przystąpiło osiem osób, na co dzień związanych ze 
środowiskiem akademickim. Oto oni:
 Ewa Sapeńko - rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielono-

górskiego,
 Katarzyna Pawela – właścicielka firmy z branży promo, 

współpracującej ze studentami w Koninie, absolwentka 
PWSZ w Koninie

 Klaudia Cedzidło - studentka prawa na Uniwersytecie 
Zielonogórskim,

 Weronika Zagawa – studentka zarządzania i inżynie-
rii produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie,
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