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Tegoroczna edycja Biegu dla transplantacji, a przy-
pomnijmy - organizowanego już po raz szósty, przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Lista startujących wy-
pełniła się do ostatniego miejsca, czyli 300 zawodni-
ków zechciało wesprzeć Anię i Martynę, podopieczne 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” (którego pre-
zesem jest prof. Bogumiła Burda z Instytutu Historii 
UZ). Niestety, dla prawie 40 chętnych zabrakło miej-
sca… Ale to nie stanęło im na przeszkodzie, aby wpłacić 

cegiełkę na rzecz dziewczyn i tym sposobem uzbierali-
śmy aż 7 444 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcie-
li pomóc.

W tym roku bieg odbywał się przez cały tydzień - od 7 
(dzień urodzin Uniwersytetu) do 13 czerwca. Każdy z za-
wodników mógł pokonać trasę w dowolnym dniu i czasie, 
przy czym strat musiał nastąpić 20 min. po pełnej godzinie, 
dla podkreślenia Jubileuszu 20-lecia uczelni, obchodzone-
go właśnie w tym roku.

6. BIEG DLA 
TRANSPLANTACJI 
– TO JUŻ HISTORIA  

I TO Z HAPPY ENDEM!

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

ELŻBIETA SOBIERALSKA - BABCIA MARTYNKI Z FITBABKAMIUZ
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Niesamowite jest to, iż w biegu startują 
już nasi stali zawodnicy, którzy nie tylko 
chcą pokonać malowniczą trasę w Parku 
Poetów, ale przede wszystkim chcą pro-
pagować ideę transplantacji i wesprzeć 
potrzebujące nastolatki. Trasę przebiegł 
pan Krzysztof (wraz z małżonką), który 
21 lat temu miał przeszczepione ser-
ce! W Parku Poetów pojawił się też dr 
Ireneusz Habura (również z małżonką), 
szef Klinicznego Oddziału Nefrologii Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, 
a także wiceprezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia „Nerka”.

Z uwagi na to, iż w tym roku nie było 
ograniczeń czasowych przy pokonywaniu 
trasy, na starcie pojawili się miłośnicy 
Nordic Walking, rodzice z małymi dziećmi 
w wózkach, właściciele z czworonogami, 
a także spacerowicze. Trasę pokonała 
również babcia Martyny, pani Elżbieta, 
która co roku mocno nam kibicuje! Idea 
transplantacji jest bliska także społecz-
ności akademickiej. Uczestnikami biegu 
było wielu pracowników naszej uczelni, 
zarówno administracyjnych, jak i dydak-
tycznych, w tym władze UZ. Do mety 
dobiegli m.in. prof. Maria Mrówczyńska 
– prorektor ds. współpracy z gospodarką, 
Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ czy 
prof. Mariusz Naczk, dyrektor Instytutu 
Nauk o Zdrowiu. 

Bieg nie odbyłby się bez wsparcia kra-
kowskiego Stowarzyszenia Pomocy Cho-
rym Dzieciom ”Liver”, które jest z nami 
już od kilku edycji. To dzięki nim, nasze 
pakiety startowe stały się jeszcze atrak-
cyjniejsze. Nieocenioną pomocą są dla 
nas właściciele sklepu sportowego BIE-
GOSTACJA Zielonej Góry, którzy angażu-
ją się we współorganizację naszego biegu. 
Wielkie dzięki dla nich!

DR HABURA

KRYSTYNA KASIŃSKA-MACHAJEK I KRZYSZTOF MACHAJEK

MARIA MRÓWCZYŃSKA I ANNA KUCHARCZYK

PROF. NACZK

Zainteresowanie biegiem jest coraz większe i zobowiązuje nas wręcz do 
zwiększenia limitu uczestników w przyszłym roku. Formuła biegu też się 
przyjęła, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zakasać rękawy i wziąć się 
za organizację kolejnej edycji. Oby siódma okazała się równie szczęśliwa 
jak tegoroczna.

Do zobaczenia na stracie!


