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WIELE DRUŻYN WSPÓLNY CEL

European Universities Games 2022 
to największe święto sportu 
akademickiego w Europie. 
W Polsce odbyły się po raz 
pierwszy (14-31 lipca 2022 r.) 
z inicjatywy Politechniki Łódzkiej. 

Ideą zawodów jest stworzenie 
przestrzeni do współzawodnictwa 
najlepszych studentów sportowców 
z całej Europy w dyscyplinach 
indywidualnych i drużynowych.



NAJWIĘKSZE SPORTOWE ŚWIĘTO 
AKADEMICKIE W EUROPIE

EUROPEJSKIE IGRZYSKA AKADEMICKIE ŁÓDŹ 2022



W Łodzi 4 459 zawodników z 425 uczelni 
wystartowało w 19 konkurencjach.
Uczestnicy przyjechali z 37 krajów świata. 
Głównym celem wydarzenia jest 
promocja sportu akademickiego i 
przeprowadzenie zawodów na 
najwyższym poziomie. Igrzyska ocenione 
zostały bardzo wysoko także pod 
względem organizacji, zdobywając 
nagrodę w konkursie AZS na
wydarzenie roku. Dzięki obecności 
reprezentacji narodowych tylu krajów, 
promocja Politechniki Łódzkiej jako uczelni 
innowacyjnej, otwartej na rozwój pasji 
studentów, dysponującej nowoczesną
infrastrukturą dotarła do tysięcy młodych 
ludzi w Europie…



AMBASADORZY EUG 2022

Ambasadorami EUSA Games 
byli sportowcy m. in.
studiujący na PŁ:
Adam Kszczot, 
Kajetan Duszyński, 
Aleksandra Bednarek 
czy Dorota Banaszczyk.



W programie imprezy znalazły 
się wydarzenia angażujące 
mieszkańców miasta i regionu, 
tj.: sambodrom, który przeszedł 
ul. Piotrkowską, strefy kibica na 
terenie całego miasta oraz bieg 
Erasmusa.
Wydarzenie organizowane było 
przez Politechnikę Łódzką 
we współpracy z Akademickim 
Związkiem Sportowym 
oraz miastem Łódź.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE



KALENDARZ WYDARZEŃ



EUSA Games 2022 cieszyły się zainteresowaniem 
mediów z całej Polski, a także mediów zagranicznych. 
Tematyka wydarzenia pojawiła się we wszystkich 
wiodących stacjach telewizyjnych w kraju, takich jak 
Telewizja Polska (TVP2 – „Pytanie na śniadanie”, TVP3 
Łódź – w serwisach informacyjnych), TVN (relacje w 
TVN24 m.in. z Sambodromu) i Polsat (pasek 
informacyjny w Polsat News).

Przed Igrzyskami odbyły się dwie konferencje prasowe.
- 7 kwietnia, na 100 dni przed ceremonią otwarcia EUG 
2022, uruchomiono stoper ceremonii otwarcia. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów 
ogólnopolskich – Interii, Radia ZET, Radia ESKA, Pasja 
AZS, a także mediów lokalnych – m.in. Polskie Radio, 
Polskie Radio. TVP3 Łódź, TV TOYA, Dziennik Łódzki, 
Radio Łódź.

ZASIĘGI MEDIALNE



ZASIĘGI MEDIALNE

Wydźwięk medialny wydarzenia: 
Prof. Krzysztof Jóźwik - rektor PŁ i Dorota Banaszczyk -
ambasadorka EUG byli gośćmi programu "Hejt Park" w Kanale 
Sportowym. Liczba wyświetleń - 41 000.

55 – liczba transmisji online z EUG 2022 na Facebooku i YouTube

100 – akredytowanych przedstawicieli mediów

13 349 – liczba fotografii w bazie EUG

398 532 – liczba odbiorców postów EUG 2022 na FB

2 625 m2 banerów użytych podczas EUG 2022 w różnych miejscach

https://www.youtube.com/watch?v=l65512Eylg0
https://www.youtube.com/watch?v=l65512Eylg0


https://www.youtube.com/watch?v=jo5V85Rx3BU&t=33s


https://www.youtube.com/watch?v=qg1oTZja1TY
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