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Nie ma uNiwersytetu bez sportu!

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

WSpOmNIEN IE  |  ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO

27 listopada br. w sali Senatu Uniwersytetu Zielono-
górskiego odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć 
sportowych żaków w roku akademickim 2017/18. Z me-
dalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski spotkał się 
prorektor ds. studenckich UZ - prof. Wojciech Strzyżewski, 
który w imieniu JM Rektora wręczył sportowcom listy gra-
tulacyjne. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili rów-
nież prezes KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. 
Zdzisław Wołk, wiceprezes – dr Tomasz Grzybowski oraz 
członek Zarządu – inż. Henryk Michalak.

Z roku na rok przybywa sportowych osiągnięć na Uniwer-

sytecie Zielonogórskim. W tym roku wyróżniono aż 67 stu-
dentów. Oto oni:

KOLARSTWO:
Piotr Konwa - srebrny medal w Akademickich Mistrzo-

stwach Świata w jeździe indywidualnej na czas

KICKBOXING:
Adam Hirko - brązowy medal w Mistrzostwach AZS 

w kickboxingu w formule Light Contact, brązowy medal 
w Mistrzostwach AZS w kickboxingu w formule Low Kick

Tadeusz Malinowski urodził się 8 kwietnia 1932 r. w Po-
znaniu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał 
z matką i młodszym bratem Andrzejem do Lublina, gdzie 
został do momentu aresztowania matki przez gestapo 
w 1943 r. Ojciec poszukiwany przez Niemców w 1940 r. 
musiał uciekać z Polski. Pamiętam jak „zlecił” bratu by 
go zastępował, co Tadeusz względem młodszego brata 
wypełniał skrupulatnie. Mojego brata charakteryzowała 
duża odpowiedzialność za to co robi – niezwykła syste-
matyczność, punktualność, porządek. Tak więc badając 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu kości z grobów 
ciałopalnych, mogłem stwierdzić, że podlegające jego 
pieczy magazyny są wzorowo uporządkowane. Również 
wzorowy był porządek na prowadzonych badaniach wyko-
paliskowych m. in. tam gdzie również sam uczestniczyłem 
– na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Słupcy, gdzie 
w miejscu niewątpliwie kuchennym wśród kości zwierzę-
cych i resztek zwęglonego drewna znajdowało się skle-
pienie czaszki ludzkiej przykryte glinianym naczyniem. 
Znalezisko to dawało świadectwo stosowania praktyk ka-
nibalistycznych przez naszych przodków. Gościłem też na 
wykopaliskach w Komorowie (powiat Szamotuły), gdzie na 
terenie grodziska na wyspie sporo było przemieszanych 
rozfragmentowanych kości zwierzęcych i ludzkich. Tam 
też było badane cmentarzysko na brzegu jeziora bytyń-
skiego z okresu wczesnośredniowiecznego. Razem z bra-
tem, ale przy mniejszym nieco moim wkładzie, badaliśmy 
cmentarzyska późnośredniowieczne na górze Rowokół 
w Smołdzinie, gdzie chowano ludność Słowińską. Niewąt-
pliwie dużą zasługą mego brata jest opracowanie materia-
łów z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Laskach 

k. Kępna, które badał przed wojną prof. Adam Wrzosek. 
Było to największe cmentarzysko tej kultury na obszarze 
Polski. Tadeusz Malinowski był uczniem prof. Józefa Ko-
strzewskiego, ale również Witolda Hensla – archeolodzy 
i Eugeniusza Frankowskiego – etnologa. W latach 1950-
1975 pracował w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 
następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, 
a w latach 1975-2002 w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
W Zielonej Górze nasze mieszkania w Domu Studenckim 
stykały się ze sobą i nadal odczuwałem wpływ starszego 
brata na swą działalność. W Zielonogórskiej uczelni ucho-
dził w opinii studentów za profesora bardzo wymagają-
cego, dbającego nie tylko o wiedzę, ale również i sprawy 
wychowawcze. Szersze kontakty ze studentami zapewnia-
ły mu organizowane wycieczki do muzeów, czy na stano-
wiska archeologiczne.

W zasadzie w centrum jego zainteresowań były proble-
my obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej 
i pomorskiej, następnie problemy szlaku bursztynowe-
go, wybrane problemy etnogenezy Słowian, muzealnic-
two archeologiczne. W jego dorobku znajduje się ponad 
400 publikacji naukowych. Warto też nadmienić, że brał 
udział w badaniach archeologicznych we Francji, jest 
członkiem licznych towarzystw naukowych, był wyróż-
niany odznaczeniami państwowymi. Do samego końca 
był czynny naukowo i często zlecane mu były recenzje 
prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych. Jeszcze 
do niedawna nasze uczelnie zapraszały go na okolicz-
nościowe wykłady. Profesor Tadeusz Malinowski zmarł 
15 grudnia 2018 r.

em. prof. zw. Andrzej Malinowski

profesor zw. dr hab. 
tadeusz maliNowski (1932-2018)
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LEKKOATLETYKA:
Mateusz Kwaśniewski - złoty medal Akademickich Mi-

strzostw Polski w klasyfikacji generalnej w rzucie oszcze-
pem, złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasy-
fikacji Uniwersytetów w rzucie oszczepem

Karolina Sygutowska - brązowy medal Akademickich Mi-
strzostw Polski w klasyfikacji generalnej w rzucie dyskiem, 
złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji 
Uniwersytetów w rzucie dyskiem, brązowy medal Akade-
mickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów 
w pchnięciu kulą

Kinga Juszczak - złoty medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w skoku wzwyż

Krzysztof Bartczak - brązowy medal Akademickich Mi-
strzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pchnięciu 
kulą; Trener: Jerzy Walczak

JEŹDZIECTWO:
Piotr Kaliszuk - złoty medal na Halowych Akademickich 

Mistrzostwach Polski

PŁYWANIE:
Wojciech Kosowicz - brązowy medal Akademickich Mi-

strzostw Polski w klasyfikacji generalnej w pływaniu (50 m. 
st. klasycznym); złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski 
w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (50 m. st. Klasycz-
nym) złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w kla-
syfikacji Uniwersytetów w pływaniu (sztafeta 4x50 m. st. 
zmiennym), srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski 
w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (100 m st. klas.)

Filip Kołodziejski - złoty medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (50 m. st. 

grzbietowym) złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski 
w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (sztafeta 4x50 m. 
st. zmiennym)

Mateusz Kołodziejski - złoty medal Akademickich Mi-
strzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu 
(sztafeta 4x50 m. st. zmiennym), srebrny medal Akade-
mickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów 
w pływaniu (50 m st. klas.), brązowy medal Akademickich 
Mistrzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu 
(100 m st. klas.)

Krzysztof Morawski - złoty medal Akademickich Mi-
strzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu 
(100 m. st. klasycznym) złoty medal Akademickich Mi-
strzostw Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu 
(sztafeta 4x50 m. st. zmiennym)

Oliwia Gonta - złoty medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (50 m. 
st. motylkowym) srebrny medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w klasyfikacji Uniwersytetów w pływaniu (50 m. st. 
dowolnym)

Trener: dr Tomasz Grzybowski

TENIS STOŁOWY:
Srebrny medal akademickich Mistrzostw Polski w klasyfi-

kacji Uniwersytetów w tenisie stołowym mężczyzn
1. Michał Bartoszewski, 2. Jakub Leśniewski, 3. Hubert 
Lubin, 4. Kamil Schauer, 5. Grzegorz Felkel
Trener: Daniel Bobek

FUTSAL:
Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasy-

fikacji Uniwersytetów:
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1. Sebastian Górski, 2. Radosław Żebrowski, 3. Jakub 
Babij, 4. Sebastian Hausler, 5. Michael Mikołajczuk,  
6. Patryk Walicht, 7. Mateusz Kowalski, 8. Erwin Proko-
powicz, 9. Wojciech Zawistowski

Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w kla-
syfikacji Uniwersytetów, półfinał Pucharu Polski futsalu 
2018:
1. Michał Greszczyk, 2. Karol Pudzianowski, 3. Kacper 
Ryś, 4. Kamil Kruszyński

Półfinał Pucharu Polski futsalu 2018:
1. Bartnicki Michał, 2. Biereśniewicz Mateusz, 3. Chy-
ła Remigiusz, 4. Dudek Maciej, 5. Hanc Łukasz, 6. Hoc 
Michał, 7. Jaśkiewicz Patryk, 8. Klementowski Adam,  
9. Koppenhagen Kacper, 10. Konopacki Kacper, 11. 
Niedźwiedzki Adrian, 12. Skrzyński Dominik, 13. Turow-
ski Jakub

Trener: Maciej Górecki

PIŁKA RĘCZNA:
Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasy-

fikacji generalnej, Srebrny medal Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w klasyfikacji Uniwersytetów:
1. Zieniewicz Jędrzej, 2. Szarłowicz Adam, 3. Pawlisz 
Michał, 4. Łukaczyn Kacper, 5. Pawlicki Jakub, 6. Kuliń-

ski Hubert, 7. Kwiatkowski Marek, 8. Mieszkian Daniel, 
9. Więdłocha Bartosz, 10. Gadaj Piotr, 11. Hady Maciej, 
12. Góral Robert
TRENERZY: 1. Łuczak Ireneusz, 2. Jacykowski Łukasz

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
Marlena Pogorzelczyk 
Brązowy medal - 50m grzbiet Integracyjne Mistrzostwa 

Polski AZS w pływaniu, Srebrny medal - 50m dowolny IMP 
AZS w pływaniu, Brązowy medal - IMP AZS w goalball

Wiktoria Komorowska
Złoty medal - 50m klasycznym IMP AZS w pływaniu
Złoty medal - 50m dowolny IMP AZS w pływaniu
Adam Piasecki
Brązowy medal -  IMP AZS w goalballu
Karol Wojna
Złoty medal -  indywidualnie IMP AZS w boccia
Hubert Morusiewicz
Udział w EuGames Portugalia
Srebrny medal - IMP AZS w tenisie stołowym
Klaudia Nowak
Srebrny medal - 50m grzbietowy IMP AZS w pływaniu
Srebrny medal - 50m dowolny IMP AZS w pływaniu
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____ Edukacja przyrodnicza – klasyka 
czy nowoczesność?, red. Sebastian Pi-
lichowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Zie-
lona Góra 2018, oprawa miękka, B5, s. 
296, ISBN 978-83-7842-339-3

Nauczanie to kierowanie procesem 
uczenia się, polegające na planowej 
pracy nauczyciela z uczniami umożli-
wiającej im zdobywanie wiadomości, 
umiejętności i nawyków oraz w pełni 
rozwijanie swoich zainteresowań. Te-

Nowości wydawNicze

ruszył projekt aktywNie zmieNiaj siebie!

matyczny kontekst rozważań podjęty w niniejszej monografii 
jest efektem prac badawczych dydaktyków w zakresie kształ-
cenia przyrodniczego w ujęciu biologicznym, chemicznym, 
fizycznym oraz geograficznym. Głównym celem Redaktorów 
tej publikacji było wskazanie wartości między innymi okazu 
w nauczaniu biologii czy doświadczenia w chemii i fizyce. In-
nymi słowy, chcieliśmy podkreślić kluczowe znaczenie kontak-
tu osób nauczanych z omawianymi treściami przyrodniczymi 
zarówno podczas procesu nauczania, jak i kreowaniu wize-
runku przyrody jako złożonego układu wzajemnie przeplata-
jących się elementów. Z jednej strony często wydaje się, że 
cyfryzacja i rozwój technologii upośledziły kontakt uczniów 

Konin, to pierwszy przystanek na mapie Polski, w któ-
rym wystartował pilotażowy projekt autorstwa KU AZS 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktywnie Zmieniaj Sie-
bie to program skierowany do studentów, pracowników 
uczelni, członków AZS, którzy z różnych przyczyn nie 
mogą uporać się z nadwagą. Uczestnicy otrzymują od or-
ganizatorów kompleksowy pakiet: profesjonalnej opieki 
dietetyka, całodzienne wyżywienie, dostęp do obiektów 
sportowych, konsultacje instruktorów, wizyty u fryzjera, 
kosmetyczki czy w SPA. Projekt zakłada udział szesnastu 
osób, z czterech różnych województw. Kolejnym mia-
stem, w którym zostanie przeprowadzony nabór będzie 
Zielona Góra.

Aktywnie Zmieniaj Siebie zainaugurowała konferencja 
prasowa w Państwowej Wyższej Szkole w Koninie. W spo-
tkaniu z lokalnymi mediami udział wzięli: dyplomowany 
dietetyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków 
– Marzena Pałasz, wiceprezes ds. rozwoju Zarządu Głów-
nego AZS - Mariusz Walczak, członek Zarządu Głównego 
AZS – Marek Lemański oraz prezes Klubu Uczelnianego AZS 
w Koninie – Robert Szymański. Godzinę później rozpoczęto 
pierwszy casting do udziału w programie. Chętnych było 
co nie miara. Po wielogodzinnych rozmowach i obradach 
wyłoniono czwórkę uczestników, którzy wezmą udział 
w projekcie. Dla pozostałych, którzy nie zakwalifikowali 
się do projektu organizatorzy przygotowali pomniejszone 
pakiety. Projekt wystartuje 2 stycznia 2019 r. 
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Denys Marchenko
Srebrny medal - 50m grzbietowy IMP AZS w pływaniu
Paula Irska
Złoty medal indywidualnie - IMP AZS w bowilingu
Robert Zielonka
Brązowy medal - IMP AZS w bilardzie
TRENERZY:
1. Marta Dalecka
2. Marcin Skrzynecki

BOKS:
1. Kinga Szlachcic – złoty medal Akademickich Mi-

strzostw Polski – kat. wagowa do 60 kg
2. Paulina Leśniak – srebrny medal Akademickich Mi-

strzostw Polski – kat. wagowa do 64 kg
3. Adriana Marczewska – brązowy medal Akademickich 

Mistrzostw Polski – kat. wagowa do 51kg
Dawid Piechowiak

Zdjęcia: Mamert Janion


