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Szanowny Panie Rektorze! 

Ponad dwuletnia przerwa od zajęć w murach uczelni była ogromnym 

wyzwaniem dla organizacji studenckich, kół naukowych i samorządów studenckich. 

Najsilniejsze i najbardziej rozwinięte organizacje zachowały ciągłość w swoich 

działaniach i wykazywały aktywność w sieci, jednakże u wszystkich pojawiła się 

przerwa w organizacji wydarzeń na żywo. Jest ona na tyle długa, że tradycyjne 

przekazywanie wiedzy o działalności studenckiej między kolejnymi rocznikami jest 

prawie niemożliwe.  

Jak przywrócić zaangażowanie studentów do okresu sprzed pandemii, a może 

jeszcze je usprawnić? 

Zapraszam do zapoznania z moim osobistym projektem: StudentPro.pl — strony 

z wiedzą dla aktywnych studentów o tym,  

 jak pozyskiwać sponsorów,  

 planować budżet,  

 zebrać zespół do realizacji projektów studenckich.  

Od ponad 10 lat wspieram działalność studencką przy Politechnice Wrocławskiej, 

od 3 lat prowadzę Akcelerator Projektów Studenckich przy Naczelnej Organizacji 

Technicznej we Wrocławiu. Postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem 

ze studentami całego kraju, żeby wszyscy mogli robić projekty studenckie na wysokim 

poziomie.  
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Uważam, że zaangażowanie społeczne przy uczelni pozwala przygotować 

lepszych absolwentów, którzy nie tylko mają wiedzę teoretyczną z zajęć, ale zdobywają 

umiejętności miękkie w praktyce poprzez realizacje własnych ciekawych pomysłów.  

Na stronie publikuję artykuły dotyczące aktywności studenckiej w obszarach 

realizacji projektów, wizerunku, budowania zespołu i pozyskiwania środków na 

działalność. 

Uważam, że taka baza wiedzy będzie pomocna dla studentów Akademia 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, którzy chcieliby działać społecznie 

przy uczelni, a niestety ich poprzednicy, nie mieli im okazji przekazać wiedzy o 

poszczególnych wydarzeniach. Co więcej, jest to też okazja do pojawiania się nowych 

pomysłów, które nie były jeszcze realizowane, a mogą się okazać cenne dla 

społeczności akademickiej. Będą mogły one zaistnieć, jeżeli studenci będą 

przygotowani do ich realizacji. 

Będę wdzięczny za odpowiedź na tę wiadomość, czy moja inicjatywa znajduje 

Pańskie uznanie. Równocześnie zwracam się z prośbą o poinformowanie podmiotów 

studenckich Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte o pojawieniu 

się takiej bazy wiedzy. 

 

Z wyrazami szacunku 

Kamil Nawirski 

 


