76

ze s p ortu a k a d e m i c kiego | nowo ś c i wy d awni c ze

V Integracyjny Turniej UZ
BOCCIA CUP 2017
31 maja w hali przy ul. Szafrana odbył się V Integracyjny Turniej „UZ BOCCIA CUP 2017”, w którym wzięło udział
52 zawodników z 16 drużyn. Organizatorem imprezy było
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ, sekcja bocci
KU AZS UZ z trenerem Martą Dalecką na czele oraz studenci I roku II stopnia kierunku wychowanie fizyczne WLiNoZ.
Celem imprezy była integracja pełnosprawnych i niepełnosprawnych studentów UZ z niepełnosprawnymi zawodnikami różnych klubów, stowarzyszeń i warsztatów oraz propagowanie paraolimpijskiej gry boccia. Patronat honorowy
nad imprezą objął Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab.
Wojciech Strzyżewski.
Zawody rozgrywane były w 4 grupach bez podziału na

wiek, płeć i niepełnosprawność zawodników, systemem
„każdy z każdym”.
Do dalszego etapu rozgrywek zakwalifikowały się pierwsze miejsca z 4 grup, które zagrały między sobą pojedynki.
Mecze półfinałowe i finałowe były niesamowicie emocjonujące i trzymające w napięciu do ostatniej piłki.
Ostatecznie finałowa czwórka przedstawiała się następująco:
I miejsce UZ
II miejsce ZSS 1
III miejsce Start Szczecin
IV miejsce Start Zielona Góra
Zwycięskie 4 miejsca otrzymały okolicznościowe puchary, każdy z uczestników dostał pamiątkową koszulkę oraz
medal. Natomiast wszystkim drużynom wręczone zostały
dyplomy uczestnictwa. Po turnieju sportowcy zostali zaproszeni na poczęstunek do Pizzerii DaGrasso.
Ze sportowym pozdrowieniem
Marta Dalecka

Nowości wydawnicze
___Profesor Tadeusz Biliński 60 lat działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, stowarzyszeniowej,
sejmowej, red. Wojciech Eckert, B5, oprawa twarda, s.
154, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-276-1

Biliński. Zielonogórska społeczność akademicka zawdzięcza
Profesorowi bardzo wiele, zarówno w zakresie prowadzonych
przez niego badań naukowych, jak i działalności organizacyjnej. Obchodzący 60-lecie pracy Profesor Tadeusz Biliński
rozpoczął ją w swojej macierzystej uczelni – Politechnice
Poznańskiej, jednak najdłużej, bo do dziś jest związany
W dziejach każdej uczelni są postaci, które należy uznać z zielonogórskimi uczelniami. Gdy czterdzieści lat temu Proza niezastąpione i właśnie taką osobą jest Profesor Tadeusz fesor przeniósł się z Poznania do Zielonej Góry, miejscowe
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