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BIEG DLA TRANSPLANTACJIB IEG DLA TRANSPLANTACJI

BEZ FETY,  
ALE Z SUKCESEM!

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

W tym wyjątkowym i trudnym czasie możemy świę-
tować sukces! Aż 229 uczestników wzięło udział  
w 5. Biegu dla transplantacji, jaki odbył się w dniach 
12-18 października br. Zebraliśmy 5 365 zł dla Ani 
i Martyny. Tegoroczna edycja przebiegała inaczej niż 
poprzednie cztery wydarzenia. Biegacze tradycyjnie 

mieli do pokonania piękną i malowniczą trasę (co sami 
podkreślali w komentarzach), w Parku Poetów (nieopo-
dal stadionu uniwersyteckiego), w ciągu całego tygodnia. 
Sami wybierali sobie dowolny czas i dowolną godzinę, aby 
się z nią zmierzyć. Nie było limitu czasowego, można 
było pokonać trasę spacerem, z kijkami czy biegiem. Li-

czył się szczytny cel. Każdy z uczestników zobowiązany 
był do udokumentowania pokonanej trasy. A kto zechciał 
mógł zamieścić pamiątkowe zdjęcie na profilu wydarze-
nia. To właśnie na nim pojawiały się ciepłe komentarze 
i dobre słowa. Dzięki temu wiemy, iż warto zebrać siły 
i organizować tego typu zmagania. Bo o te zmagania 
chodzi. Dać cząstkę siebie drugiej osobie, pokonać wła-
sne słabości i dzielić się dobrem z innymi.

Przypomnijmy, Bieg dla transplantacji to bieg chary-
tatywny, mający na celu szerzenie idei transplantacji 
i transplantologii. Pieniądze uzbierane z wpisowego 
przekazywane są zawsze Ani i Martynie – dwóm pod-
opiecznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”, a jego 
organizatorem jest Biuro Promocji, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu oraz właśnie Stowarzyszenie „Ner-
ka”. Ogromne wsparcie otrzymaliśmy (i to nie pierwszy 
raz) od Biegostacja.pl. Dodajmy, iż każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal i t-shirt.

Ten rok jest wyjątkowy i jubileuszowy, bowiem obie 
dziewczyny, na rzecz których pobiegliśmy, skończyły 15 
lat, obie są 5 lat po przeszczepie narządów i był to nasz 
5. bieg. Było więc co świętować! Co prawda nie z taką 
fetą, jakbyśmy chcieli… Jednak liczba uczestników biegu 
jest najlepszym prezentem urodzinowym.

Trzeba koniecznie podkre-
ślić, iż wśród biegaczy, 
którzy pokonali trasę, 
była liczna grupa pra-
cowników Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego i to 
zarówno z administracji, 
jak i kadry dydaktycznej, 
a także władz uniwersytec-
kich. Brawo!

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim biegaczom za udział, 
osobom zaangażowanym 
w organizację biegu za pomoc 
i wsparcie. Planujemy już ko-
lejną edycję i mamy nadzieję, 
że będzie można ją przeprowadzić 
w sposób tradycyjny, w czerwcu 
przyszłego roku!

Żeby móc choć trochę poczuć atmos-
ferę, jaka towarzyszyła tegorocznemu 
biegowi zapraszamy do wejścia na 
stronę wydarzenia na Facebooku: 
5. Bieg dla transplantacji.


