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terenów pod budowę nowych osiedli i mieszkań, które nie-
jednokrotnie wręcz warunkuje dalszy rozwój i realne szan-
se na pozostanie w danym mieście młodych ludzi.

W dyskusji panelu nr 2 Budżet obywatelski – szanse i za-
grożenia związane z jego realizacją moderowanej przez 
dr. hab. B. Ślusarza, prof. UZ (UZ) uczestniczyli: prof. dr 
hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes PTE, SGH Warszawa), dr 
Agnieszka Opalińska (UZ), prof. Arkadiusz Stempin (Uni-
wersytet we Freiburgu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. 
ks. Józefa Tischnera), Ryszard Grobelny (były Prezydent 
Miasta Poznania), Robert Raczyński (Prezydent Miasta Lu-
bina), Tomasz Lehman (Przewodniczący Zielonogórskiej 
Rady Pożytku Publicznego), dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG 
(UG), dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ (UZ). 
Jak się wydaje, była to znakomita okazja do obserwowa-

nia, jak wypracowane podejście teoretyczne jest realizo-
wane w praktyce i na ile owe koncepcje teoretyczne znaj-
dują potwierdzenie w rzeczywistości. Panel stał się forum 
ożywionej dyskusji, którą można podsumować jako pewne 
zderzenie teoretycznego ujmowania modeli budżetu party-
cypacyjnego z praktyką jego tworzenia i realizacji.

W podsumowaniu powyższego sprawozdania należy pod-
kreślić, że niewątpliwym sukcesem organizatorów był tak 
liczny udział przedstawicieli środowisk związanych z samo-
rządem lokalnym. Wydaje się, że dzięki temu konferencja 
stała się miejscem debaty publicznej, której ton z jednej 
strony nadawała specyfika dyskursu naukowego, z drugiej 
zaś doświadczenie i zaangażowanie przedstawicieli samo-
rządu lokalnego w Polsce.

Joanna Markiewicz-Stanny

IV MIędzynarodowe akadeMIckIe 
MIstrzostwa w PłukanIu złota  
w zIelonej Górze Przeszły już  
do hIstorII__20.05.2017 r.

__ dariusz „agrest” Michalski

Mistrzostwa Akademickie w Zielonej Górze wpisały się na 
stałe w kalendarz imprez organizowanych na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Niestety, dzień zawodów nie zapowia-
dał się optymistycznie ze względu na jednodniowe załama-
nie pogody. Na szczęście obyło się bez deszczu.

Mistrzostwa odbywały się w 4 kategoriach: studenci 
i pracownicy uczelni (nie tylko UZ), open (kobiety i męż-
czyźni), dzieci i Turniej Dziekanów. W Turnieju Dziekanów 
mieliśmy kilka osób w zastępstwie władz dziekańskich i jak 
się później okazało, najtrafniej swoich reprezentantów do-
brał Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii - pierwsze i dru-
gie miejsce trafiło właśnie do fizyków (1. miejsce Karolina 
Rożko, 2. miejsce Rahul Basu z Indii). Na najniższym po-
dium stanął Prodziekan ds. Studenckich z Wydziału Mecha-
nicznego dr inż. Piotr Gawłowicz.

Temperatura tego dnia sprawiła, że grupy studentów 
i pracowników zbierały się bardzo powoli. Jednak z upły-
wem czasu płukaczy przybywało i po krótkich weryfika-
cjach zapisów elektronicznych, mogliśmy przystąpić do 
eliminacji w następnej kategorii (student/pracownik).

Do eliminacji przystąpiły 42 osoby z takich uczelni jak:
Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski, Politech-

nika Poznańska, Akademia Muzyczna z Poznania, Akademia 
Morska ze Szczecina. W tej grupie mieliśmy również stu-
dentów z zagranicy (obecnie przebywających na UZ w ra-
mach programu ERASMUS+), którzy reprezentowali nie tyl-

ko swoje uczelnie, ale również swoje kraje. Mieliśmy więc 
reprezentantów z: Indii, Wietnamu, Rumunii, Gruzji, Rosji, 
Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii, Białorusi, Grecji 
i Włoch. Grupa obcokrajowców liczyła 17 osób.

Ostatecznie w tej kategorii na podium stanęli: 
1. miejsce Marcin Fila (Uniwersytet Śląski),
2. miejsce Małgorzata Górecka (Uniwersytet Zielonogór-

ski),
3. miejsce Maks Pawłowski (Wyższa Szkoła Bankowa we 

Wrocławiu).

W samo południe nadszedł czas na najmłodszych. W tej 
kategorii wystartowało 16 młodych płukaczy. Niektórzy 
z nich po raz pierwszy w życiu trzymali w ręce miskę do 
płukania złota, ale tylko jedno dziecko nie znalazło złota. 
Pozostałe dzieci zabrały ze sobą wypłukane własnoręcznie 
grudki złota. Na podium wśród najmłodszych stanęli: 
1. miejsce Michał Cybal,
2. miejsce Konrad Kałasznikow,
3. miejsce Karol Michalski.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i pamiątkowe me-
dale.

Ostatnią kategorią była kategoria OPEN. Zgłosiło się 
tutaj 37 osób reprezentujących nie tylko środowisko aka-
demickie i Zieloną Górę, ale również inne miasta z Polski 
i inne kraje.

Wystartowali tutaj też „zawodowcy”, czyli tacy zawod-
nicy, którzy płuczą złoto od lat, uczestnicząc w zawodach 

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE |  płUKaNIE  ZłOTa



73

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  6   | 2 4 5 |   c z e r w i e c  2 0 1 7

dzIeń dzIecka w oGrodzIe 
BotanIcznyM

międzynarodowych: mistrzostwach krajowych, Mistrzo-
stwach Europy czy też Mistrzostwach Świata.

Na podium w kategorii OPEN stanęli: 
1. miejsce Bartłomiej Pich,
2. miejsce Daria Ciemała,
3. miejsce Jan „Dżono” Wasilewicz.
W tym roku w IV Międzynarodowych Akademic-

kich Mistrzostwach w Płukaniu Złota w Zielonej Górze 
wystartowały 102 osoby!!!!

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że akademickie mistrzostwa mogły odbyć się po 
raz kolejny w Zielonej Górze.

Szczególne podziękowania należą się: Prorektorowi ds. 
Studenckich, prof. dr. hab. Wojciechowi Strzyżewskiemu; 
sponsorom: AK ANATOL, Polskiemu Bractwu Kopaczy Złota 
ze Złotoryi, FURMAN s.c. Nowogród Bobrzański, Winnicy 
Cantina Karoliny i Mariusza Pacholaków w Mozowie, firmie 
Spomasz, firmie Molex, firmie Świtoń-Paczkowski Auto Gro-
up oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom Zielonogór-
skiego Akademickiego Bractwa Kopaczy Aurum.

Dziękujemy!

__ sebastian Pilichowski
Wydział Nauk Biologicznych, Ogród Botaniczny UZ

1 czerwca 2017 roku obchodziliśmy Dzień Dziecka 
w Ogrodzie Botanicznym razem z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Instytutem Sztuk 
Wizualnych UZ i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Impreza odbyła się pod patronatem Urzędu Miasta w Zielo-
nej Górze. Obchody trwały w godzinach 10.00-16.00 przy 
wspaniałej pogodzie.

W centrum Ogrodu, na tzw. polanie, zostały rozstawio-
ne namioty, gdzie dzieci mogły dowiedzieć się wielu in-
formacji o pracy leśników i życiu lasu, podczas wycieczek 
z przewodnikiem o roślinach i zwierzętach występujących 
w Ogrodzie, w wigwamie zaś ozdabiali według własnego 
uznania materiałowe torby, używając do tego celu szablo-
nów-liści („Torba Przyjaciela Drzew”). Wykonując poszcze-
gólne zadania zdobywali pieczątki w Indeksie Przyrodnika 
i po zdobyciu wszystkich otrzymywali tytuł Przyjaciela 
Przyrody.
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