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V Międzynarodowe akadeMickie 
Mistrzostwa w Płukaniu złota
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__dariusz Michalski
opiekun koła Zielonogórskie akademickie  
Bractwo Kopaczy aurum ZaBKa

W sobotę i niedzielę odbyły się w Zielonej Górze V Mię-
dzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota. 
Już od godz. 8.00 można było zacząć naukę płukania tego 
cennego kruszcu.

Pierwsza konkurencja została rozegrana z małym po-
ślizgiem czasowym. Był to Turniej Dziekanów. Na podium 
stanęli:
 1 miejsce: Tomasz Grzybowski - Studium Wychowania 
Fizycznego (UZ), Polska
 2 miejsce: Ewa Skorupka - Wydział Lekarski i Nauk 
o Zdrowiu (UZ), Polska
 3 miejsce: Alexandros Filothodoros - Wydział Fizyki 
i Astronomii, Grecja

Po tej konkurencji przystąpiono do eliminacji w kategorii 
student/pracownik. Po eliminacjach, ćwierćfinale i półfi-
nale wyłoniono 30 najlepszych płukaczy i rozegrano rundę 
finałową. Medalami zostali uhonorowani:
 1 miejsce: Maksymilian Pawłowski - Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu, Polska
 2 miejsce: Marta Doncel - University of Extremadura, 
Spain
 3 miejsce: Krystian Mejor - Uniwersytet Zielonogórski, 
Polska

O godz. 12:00 do walki o laury przystąpili najmłodsi. 
Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem prawdziwych 
zawodów. Trzeba przyznać, że poszukiwanie tego cennego 
kruszcu wywoływało duże emocje wśród startujących dzie-

ci. Po ciężkiej walce wyłoniono zwycięzców. W kategorii 
dzieci udekorowano:
 1 miejsce: Laura Dębowska, Polska
 2 miejsce: Tymon Chmielewski, Polska
 3 miejsce: Karol Michalski, Polska

Nadszedł czas by rozegrać kategorię OPEN. W tej konku-
rencji mogli wziąć udział wszyscy, nie tylko osoby związane 
z uczelniami. Można było zobaczyć, że walczyli w tej kon-
kurencji tacy zawodnicy, którzy nie po raz pierwszy star-
towali w zawodach związanych z płukaniem złota. Czasy, 
jakie uzyskiwali były zbliżone do tych, jakie uzyskują naj-
lepsi zawodnicy na świecie. Na podium w kategorii OPEN 
stanęli:
 1 miejsce: Agnieszka Dąbrowska - Uniwersytet Zielo-
nogórski, Polska
 2 miejsce: Przemysław Michalski - Złotoryja, Polska
 3 miejsce: Małgorzata Górecka - Uniwersytet Zielono-
górski, Polska

Ostatnią rozegraną konkurencją były zawody drużyn 
dwuosobowych. Była to kategoria, która została przepro-
wadzona po raz pierwszy podczas Akademickich Mistrzostw. 
Wystartowało w tej kategorii 16 drużyn dwuosobowych. Na 
podium stanęli:
 1 miejsce: Ciemałki - Złotoryja, Polska
 2 miejsce: ZABKA 2 - Zielona Góra, Polska
 3 miejsce: Kubot - Zielona Góra, Polska

Pierwszy dzień mistrzostw zakończył się w miłej atmos-
ferze. Łącznie wystartowało 116 zawodników. Mieliśmy re-
prezentantów z: Polski, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Gruzji, 
Bośni i Hercegowiny, Turcji i Ukrainy.

Dzień drugi, to atrakcja głównie dla osób przyjezdnych, 
ale nie tylko. W niedzielę spotkaliśmy się przed Zielono-
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sukces gonił sukces!
szczyPiorniści dali Powody  
do radości!

V MIędZYNaROdOWE MISTRZOSTWa W płUKaNIU ZłOTa  |   ZE  SpORTU aKadEMIcKIEGO

__dawid Piechowiak

Jeden z najtrudniejszych, a zarazem najciekawszych se-
zonów dobiegł końca. Piłkarze ręczni KU AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odnotowali na swoim koncie bardzo uda-
ny rok rozgrywkowy…

A wszystko zaczęło się 31 lipca 2018 r. Pierwszy dzień 
obozu przygotowawczego odsłonił karty dotyczące senior-
skiej kadry szczypiornistów. Jak to bywa w klubie uczelnia-
nym, zmian było sporo. Na stanowisku pierwszego szkole-
niowca Bronisława Malego zastąpił Ireneusz Łuczak. Drugim 
trenerem został Łukasz Jacykowski. Po wielu latach współ-
pracy z funkcji kierownika zrezygnował Józef Grzegorczyn, 
a jego obowiązki przejął Dawid Piechowiak. Fizjoterapeutą 
zespołu został Maciej Pohl.

Roszady miały również miejsce wśród zawodników. Ze skła-
dem, który uzyskał awans do zaplecza Superligi pożegnali się: 
Alan Raczkowiak oraz Mariusz Rogoziński. Wspomniany duet 

rozgrywający-obrotowy zasilił MKS Real Astromal Leszno. Do 
miasta rodzinnego powrócił Michał Wysocki. Barwy MKS Tęczy 
Kościan postanowił bronić Kamil Gessner, a bramkarze Grze-
gorz Mielczarek i Adrian Skibiński zakończyli karierę.

górską Palmiarnią i wraz z przewodnikiem wybraliśmy się 
na krótki, 3-godzinny spacer po Zielonej Górze. Wiele osób 
znających nasze miasto, po raz pierwszy usłyszało o jego 
ciekawej historii, o rozwoju miasta, winnic, o rozwijającej 
się kulturze. Niektórzy dopiero w czasie tego spaceru po 
mieście usłyszeli jak wiele historii jest związanych z Zielo-
ną Górą, jak wiele mamy w mieście zabytków, które kryją 
niejedną tajemnicę. Przewodnik opowiadał tak ciekawie, 
że czas uciekł nam nie wiadomo kiedy. Po poznaniu Zielo-
nej Góry i jej zabytków, pojechaliśmy do winnicy „Canti-
na”, gdzie właściciele kontynuowali temat rozwoju winnic 
w Lubuskiem, opowiadali o tym jak od początku odradza 
się tradycja winiarstwa. Wszyscy uczestnicy mogli poznać 
smak zielonogórskiego wina i skosztować domowych regio-

nalnych produktów. Przy ognisku każdy własnoręcznie mógł 
upiec kiełbaskę i skosztować wyśmienitych sałatek z eko-
logicznych warzyw.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak zakończonych 
V Międzynarodowych Akademickich Mistrzostw w Płu-
kaniu Złota i większość żegnała się z nami z hasłem: Do 
następnego roku!!! Do zobaczenia na kolejnych mistrzo-
stwach!!!!

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, sponsorom, part-
nerom i przyjaciołom za wsparcie i pomoc w organizacji 
zawodów. Bez Was i Waszego wsparcia nie byłoby takich 
fantastycznych mistrzostw w Zielonej Górze!!!

 

SKład Ku aZS uniwerSytetu  
ZielonogórSKiego na SeZon 2017/2018, 

Fot. Kalina georgicZuK

skład drużyny piłki ręcznej mężczyzn ku azs uniwersytetu 
zielonogórskiego:
24. cHałuPKa tyberiusz, 7. gadaJ Piotr, 19. góral robert, 25. 
JaSiŃSKi Jędrzej, 11. JaŚKowSKi Marcin, 5. KociSZewSKi cyprian, 
37. KuliŃSKi Hubert, 22. KwiatKowSKi Marek (bramkarz), 18. le-
wandowSKi rafał (w listopadzie zawiesił karierę), 9. łuKacZyn 
Kacper, 2. MacHalica Kacper, 13. MieSZKian daniel, 15. nowicKi 
Marcin, 4. orliŃSKi Maciej, 20. PawlicKi Jakub, 12. PawliSZ Mi-
chał (bramkarz), 8. Polito Kewin, 3. radny artur, 10. SrocZyK 
Marcel (transfer do Superligowego „Zagłębia” w połowie sezonu), 
14. SZarłowicZ adam, 1. wiecZoreK Marek (bramkarz), 6. wiĘ-
dłocHa Bartosz, 17. ZieniewicZ Jędrzej
i trener - łucZaK ireneusz
ii trener - JacyKowSKi łukasz
Kierownik – PiecHowiaK dawid
Masażysta - PoHl Maciej


