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Rozegraliśmy mecz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie 3:2, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
3:1 i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie 1:3.
Klasyfikacja generalna wszystkich uczelni w Polsce
(miejsca 1–4)
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
2. Politechnika Rzeszowska,
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu.
Klasyfikacja Uniwersytetów (miejsca 1–4)
1. Uniwersytet Gdański,
2. Uniwersytet Zielonogórski,
3. Uniwersytet Warszawski,
4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zajęte przez nasz zespół drugie miejsce wśród uniwersytetów i dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej
należy uznać za sukces. Poziom mistrzostw był bardzo
wysoki. Drużyna Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazła

się w doborowym
towarzystwie medalistów Akademickich
Mistrzostw Europy,
reprezentantów
k l u b ó w    s u p e r l i g i
i pierwszej ligi.
Wyraźnie najlepszy zespół w Mistrzostwach  zaprezentow a ł a    Pa ń s t w o w a
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
która w swoich szeregach miała dwóch
aktualnych zawodników superligi tenisa
stołowego.
Henryk Michalak

W 248 dni dookoła świata!
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M. MALINOWSKI (PIERWSZY Z LEWEJ) I M. pELCZYŃSKI NA
SPOTKANIU Z REKTOREM UZ PROF. t. kUCZYŃSKIM

POWITANIE EKIPY PRZED
ZIELONOGÓRSKĄ PALMIARNIĄ

Mowa tu o studentach naszej
uczelni. Ekipa w składzie: Mariusz
Malinowski i Maciej Pelczyński (cała
wyprawa), Alex Niebrzegowski i Paulina Niemiec (etap amerykański) oraz
Łukasz Kot i Mateusz Gajdziński (etap
azjatycki) przejechali 100 000 km na
4 kontynentach odwiedzając po drodze 20 państw. Globtroterzy połowę
trasy przejechali starym, 27-letnim
VW Transporterem T3, zaś drugą połowę przeróżnymi środkami transportu od samolotów, poprzez tuk-tuki aż po
słonia.
Podróż
była
relacjonowana
przez TVP Gorzów WLKP., media
oraz portale społecznościowe. Program telewizyjny był nagrywany
i montowany bezpośrednio w podróży co, jak podkreślają podróżnicy, było nie lada wyzwaniem.
Ogórek podczas na całej trasie psuł się kilkukrotnie. Pierwsza
awaria miała miejsce w gruzińskich górach. Drogi tego kraju były
na tyle wymagające, że półosie
w samochodzie nie wytrzymały.
Podobny problem wystąpił 1500
km przed Władywostokiem, nieopodal granicy z Chinami. Awarii
w tej części świata nie udało się
naprawić, więc ekipa zapakowała pojazd na naczepę ciężarówki
i dojechała na sam koniec Azji,
gdzie na szczęście naprawili samochód i zapakowali go do konteczerwiec 2016
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nera. Przygody z busem były też w USA, gdzie co chwilę
trzeba było wymieniać pompę paliwową. Przyczyna? Niska jakość amerykańskich paliw!
Podczas podróży nasi studenci wielokrotnie mogli liczyć
na pomoc polonii. Nasi rodacy są po prostu wszędzie – relacjonowali podczas swojej eskapady. Ekipa odbyła również
8 prelekcji, podczas których opowiadali o swoich przygodach.
Takie spotkania odbyły się w Sydney, Los Angeles, Las Vegas,
Denver oraz czterokrotnie w polskim mieście Chicago.
Uczestnicy wyprawy podkreślają, że była to największa podróż ich życia, ale nie ostatnia. Tak wielka wyprawa działa inspirująco i mobilizująco. Przed młodymi podróżnikami kolejne
wyzwania. Za ich realizację wzięli się od razu po powrocie. Co
to takiego? Z pewnością dowiemy się niebawem.
mm

APFELKONZERT
10 czerwca br. w auli, w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu i przyjaznej współpracy zorganizowało w ramach IV Dni PolskoZielonogórskiego, odbył się koncert Polsko-Niemieckiej Niemieckich Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ.
Orkiestry Młodzieżowej. Koncert z okazji XXV rocznicy
Nazwę Apfelkonzert nadała temu przedsięwzięciu młodzież
podpisania przez RFN i RP umowy o dobrym sąsiedztwie niemiecka, gdyż od lat koncertowi towarzyszą czerwone
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