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Studenckie Inicjatywy Prozdrowotne 
AWF oddaje KREW 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

AWF oddaje KREW jest cyklicznym wydarzeniem, które odbywa się na naszej uczelni dwa razy 
do roku – nieprzerwalnie od 7 lat. Mimo, iż jesteśmy najmniejszą publiczną uczelnią we 
Wrocławiu, AWF oddaje KREW to działanie, w którym możemy pochwalić się znakomitymi 
wynikami. Rokrocznie, w naszej trzydniowej akcji bierze udział ok 200-300 osób, co pozwala 
na zgromadzenie nawet 100 litrów krwi podczas jednej edycji wydarzenia.Tegoroczna akcja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - zarówno sponsorów, jak i lokalnych mediów. 
Promocja tego wydarzenia przeprowadzona była przez nasz Samorząd na ogromną skalę. 
Zorganizowaliśmy konkursy i losowania nagród dla uczestników, by nagrodzić ich za wielki gest 
ratowania życia drugiemu człowiekowi. W ciągu 3 dni z chęcią oddania krwi zgłosiło się aż 256 
AWFiaków! 191 osobom udało się oddać krew i wspólnie zebraliśmy 86 litrów krwi. 
 Prowadziliśmy również zbiórkę czekolad dla dzieci z domów dziecka, by nasi studenci 
mogli podzielić się nie tylko darem życia, ale również wywołać uśmiech na dziecięcych 
twarzach. 
Jesteśmy jedną z AWF, które szerzą idee krwiodawstwa od lat. Jesteśmy dumni, że w tym roku 

po raz pierwszy, do wspólnej akcji pod patronatem Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, 

zaangażowało się siedem AWF w Polsce, a nasze wydarzenie przeszło do rangi ogólnopolskiej. 

Wspólna akcja odbyła się 29 października 2019 roku i przeszła nasze najśmielsze oczekiwania 

- podczas jednego dnia 315 AWFiaków oddało ponad 140 litrów krwi. 
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Aktywny Inżynier 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej oraz Samorząd Studencki Politechniki 
Krakowskiej we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej opracował 
i przygotował przedmiot wybieralny „Aktywny Inżynier” promujący zdrowy tryb życia. 
Geneza tego projektu sięga września 2016 r, kiedy MNiSW wydało „Rozporządzenie w sprawie 
warunków prowadzenia studiów”. W rozporządzeniu tym nie przewidywano zajęć 
z wychowania fizycznego na studiach II stopnia oraz zniesiono punkty ECTS dla tego 
przedmiotu. 
Część studentów, którzy planowali podjąć studia magisterskie była niezadowolona z tej 
decyzji, dlatego zaczęto poszukiwać alternatyw. W związku z tym, w wyniku konsultacji na linii 
Samorząd Studencki – AZS Politechniki Krakowskiej podjęto działania w celu stworzenia 
przedmiotu, który mógłby zostać zakwalifikowany do grupy przedmiotów humanistycznych. 
Z prośbą o pomoc zwrócono się do Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. 
W ten sposób powstał przedmiot „Aktywny Inżynier”. Uczestnicy zajęć mają niepowtarzalną 
okazję do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat odpowiedniego żywienia, 
zdrowego trybu życia (w formie wykładów), wzięcia udziału w zajęciach na hali sportowej, 
bądź na siłowni, sali fitness oraz udziału w badaniach naukowych. 
CSiR PK zakupiło urządzenia monitorujące reakcje indywidualne na wysiłek fizyczny w czasie 
zajęć, które umożliwiają poznanie wysiłkowych możliwości organizmu. Studenci mają 
możliwość poznania swojego organizmu poprzez określenie indywidualnych wartości: 
maksymalnego poboru tlenu (VO2 max), progowych i maksymalnych częstości skurczów serca 
(HR) i komponentów masy ciała. Prosty nieinwazyjny test Astranda na cykloergometrze 
rowerowym szacuje poziom wydolnościowy badanych. Daje to szansę modelowania tych 
parametrów i podniesienia ich na wyższy poziom. Sprawność krążeniowo-oddechowa i pomiar 
komponentów masy ciała są ogólnie uważane za kluczowe w ocenie optymalnego zdrowia. 
Studenci w ramach „Aktywnego Inżyniera” przechodzą test Astranda oraz indywidualnie 
konsultują wyniki z przeszkolonym nauczycielem wychowania fizycznego. 
Zajęcia po raz pierwszy odbyły się ramach przedmiotu wybieralnego na II stopniu studiów na 

Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w semestrze zimowym roku akademickiego 

2018/19. W kolejnych semestrach poza możliwością wyboru „Aktywnego Inżyniera” w ramach 

programu studiów, CSiR Politechniki Krakowskiej uruchomiło dodatkowe fakultety dla 

wszystkich chętnych studentów. 
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Bieg SGH 

Szkoła Główna Handlowa 

VI Bieg SGH to największy z projektów stworzonych przez studentów Szkoły Głównej 
Handlowej w ubiegłym roku akademickim. Jest to VI edycja charytatywnego biegu masowego, 
która miała miejsce 28 kwietnia 2019 roku i okazała się edycją rekordową pod względem 
frekwencji oraz kwoty, którą udało się przekazać potrzebującej osobie.  
W ramach VI edycji Biegu SGH przygotowano 3 trasy: 5 km i 10 km dla dorosłych oraz 1,1 km 
dla dzieci, w których wzięło udział łącznie prawie 2000 osób, w tym wielu studentów również 
innych uczelni. Zaprojektowane zostały dedykowane koszulki oraz pamiątkowe medale, które 
otrzymali wszyscy biegacze, a wraz z licznymi Partnerami przygotowana została również 
Wioska Biegowa, w której uczestnicy mieli zapewnione m.in. szatnie, strefę odpoczynku 
i rozgrzewki, strefę zabawy dla dzieci czy strefę gastronomiczną. 
Nawiązane zostały także liczne współprace z Patronami Honorowymi, takimi jak m.in. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki czy Polski Komitet Olimpijski, a 
także współpraca wizerunkowa z członkami kadry Polski w lekkoatletyce. Łącznie współpraca 
została nawiązana z 20 Partnerami, 7 Patronami Honorowymi, 9 Patronami Medialnymi, 
6 Ambasadorami oraz 11 lekkoatletami. 
Wyjątkowość Biegu SGH nie polega jednak jedynie na jego imponującej skali 
i profesjonalizmie, lecz na tym, że jest to projekt charytatywny, z którego cały dochód 
przekazywany jest na leczenie chorego dziecka. Podczas VI edycji beneficjentem był 4-letni 
Teoś, chorujący od urodzenia na dysplazję kostną. Na jego leczenie udało się przekazać 39 
477,50 zł, co jest ogromną kwotą jak na standardy projektów studenckich. 
VI Bieg SGH jest projektem pokazującym, że studenci potrafią tworzyć ogromne wydarzenia 

masowe, które jednocześnie będą kierowane do różnorodnej grupy odbiorców, swoją ofertą 

i atrakcyjnością mogą konkurować z tworzonymi przez profesjonalistów eventami 

komercyjnymi, a do tego mogą mieć szczytny cel i realnie pomóc komuś, kto tej pomocy 

potrzebuje. 
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Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu 

Uniwersytet Rzeszowski 

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu jest sztandarowym projektem Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dana wydarzenie jest organizowane co rok i trwa przez okres 
pięciu dni. Składa się na niego: 

Dzień diagnostyki i zdrowia, dzień edukacji zdrowotnej, dzień sportu, dzień turystyki 
i rekreacji. 

Podczas Dnia Diagnostyki i Zdrowia każdy uczestnik mógł skorzystać z badań profilaktycznych 
(m.in. samobadanie piersi, pomiar glukozy, EKG, porady kosmetologa, fizjoterapeuty, 
ortoptystki i badania wzroku, pomiary miednicy, analiza składu ciała, profesjonalne porady 
dietetyczne, badanie czasu reakcji, test gibkości, badanie spirometryczne, nauka stretchingu 
i rolowania, kinesiotapping) dodatkowo przeprowadzone zostały warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy.  Ponadto przeprowadzono diagnostykę sportową usługi fizjoterapeutyczne 
oraz podstawowe badania diagnostyczne. Udzielano porad i informacji z zakresu dbania 
o skórę, profilaktyki bólów kręgosłupa i suplementów diety. 

W trakcie dnia edukacji zdrowotnej odbył się szereg wykładów oraz szkoleń z zakresu promocji 
zdrowia oraz najważniejszych chorób i problemów zdrowotnych społeczeństwa. 

Dzień sportu skupiał w sobie liczne turnieje (np. turniej piłki siatkowej, turniej koszykówki, 
turniej piłki halowej) a także, warsztaty kajakowe. 

Dzień turystyki i rekreacji zapewniał studentom możliwość wspinaczki, test Coopera, nordicwalking 

oraz zajęcia grupowe (m.in. pilates, szermierka). 
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IX Akademicki Spływ Kajakowy 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 

Miejsce: Rzeka Drawa 
Okres: Lipiec 18-21 lipca 
Ilość uczestników: limitowana 80 osób 
 
Nic tak nie hartuje ducha jak walka z żywiołem. Kształtuje nasz charakter i postawę. Wzmacnia 
wydolność fizyczną i psychiczną. Otaczająca nas pierwotna natura uspokaja i wycisza. 
 
ASK organizowany jest w Drawieńskim Parku Narodowym rzeką Drawą, która wbrew naturze 
płynie jako jedyna w Polsce z północy na południe. Jej rwący charakter i przeszkody wpisują ją 
w kanon rzek bardzo trudnych. Uczestnicy spływu kajakowego mają do pokonania codziennie 
przez 3 dni odcinki mini. 20 km, które ze względu na trudność terenu pokonują w czasie 6-8 
godzin. Dystans i napotkane przeszkody (zdj.) gwarantują wzmocnienie wydolności fizycznej, 
jest to niczym rzeczny „Runmageddon”. Łączny pokonywany dystans wacha się w graniach 60 
-80 km w zależności od warunków pogodowych. Otaczająca Nas natura i znikoma ingerencja 
ludzi w Parku Narodowym gwarantuje wyciszenie i odpoczynek psychiczny, który uczestnicy 
cenią sobie ponad miarę. 
Nocleg odbywa się w wytyczonych miejscach przez służby DPN z gwarantowanym 

zabezpieczeniem socjalnym. Podczas spływu można również skorzystać z warsztatów SUP 

w celu promocji tego typu sportu/ wysiłku fizycznego. Drawieński Park Narodowy jest 

szczególnym miejsce, brak dostępu do Internetu, sieci komórkowej, sprzyja integracji 

zespołowej poprzez spróbowania swoich sił w : babingtona, siatkówkę. Z roku na rok 

uczestników jest coraz więcej, jednakże ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ilość 

uczestników jest ograniczona. W  kolejnej edycji ze względu na coraz większy zasięg 

zwiększamy bezpieczeństwo co zarazem przełoży się na możliwość większej ilości uczestników. 

Opis nie odzwierciedli spalonych kalorii oraz jak natura wpływa na odpoczynek i psychikę, 

dlatego też zapraszam do zdjęć.  


