
 
 

 

__________________________________________ 

EkoLetter #1 – wrzesień 2021 

 

Dobra praktyka z życia uczelni w Polsce 

Uniwersytet SWPS prowadzi studia wyższe o tematyce nawiązującej m.in. do 

problemów środowiska. Dotyczy to zwłaszcza kierunku życie publiczne poświęconego 

m.in. ochronie klimatu (przykładowe przedmioty: Zmiana klimatu a życie publiczne, 

Wyzwania i wartości życia publicznego). Na wielu kierunkach studenci wybierają 

tematy pracdyplomowych związane z ekologią, co odzwierciedla treści dydaktyczne 

przekazywane im w toku studiów. 

Dodatkowo uczelnia prowadzi działalność popularyzatorską podzieloną na strefy 

tematyczne: Strefa Psyche, Strefa Prawa, Strefa Designu, Strefa Zarządzania. Naukowcy 

dzielą się wiedzą online i offline: przez spotkania, blog, wykłady i podcasty. W projekcie 

udział biorą zarówno eksperci Uniwersytetu SWPS, jak i zaproszeni menedżerowie 

czy przedsiębiorcy. Część poruszanych tematów to m.in. ekologia cyfrowa, gospodarka 

obiegu zamkniętego, miejskie pszczelarstwo, zero waste, prawo energetyczne, 

aktywizm proklimatyczny, radzenie sobie z tzw. lękiem klimatycznym. 

W działania edukacyjne angażują się także studenci. Na SWPS-ie od roku 

akademickiego 2020/2021 działa Koło Naukowe Pro-eko, które ma za zadanie 

pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i dbania o środowisko, poszukiwać 

sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce, a także integrować studentów 

wokół ekologii i dbania o środowisko. 

Jedzenie i kawa na wynos 

Ograniczaj jedzenie i kawę na wynos. Produkcja opakowań do jedzenia na wynos rośnie z 

każdym rokiem. Dzielnie wspierają ten proces dostawcy jedzenia i napojów na wynos. Każdy 

posiłek to kilkadziesiąt gramów styropianu, papieru, plastiku, drewna lub aluminium. Do tego 

dochodzą kleje i farby ze względów funkcjonalnych i estetycznych. 

 

Wyposaż się we własne pudełko do posiłków. Niech będzie wykonane z dobrej klasy plastiku i 

dbaj o nie. Bierz jedzenie do własnego pudełka.  



 
 

Jeszcze lepiej będzie jak będzie gotować samodzielnie. Wyjdzie taniej i lepiej dla środowiska.  

Masz wątpliwości jakie opakowania są mniej szkodliwe. Przeczytaj o rodzajach opakowań i 

alternatywach dla plastiku na: 

https://www.ekonsument.pl/a364_jakie_jest_twoje_pudelko_z_jedzeniem_na_wynos.html 

 

Piknik OZE na ZUT w Szczecinie 

Prezentacje, pokazy, warsztaty, mini regaty łódek solarnych i konkursy na świeżym powietrzu 

odbędą się 24 września w Szczecinie w ramach pierwszego Pikniku Odnawialnych Źródeł 

Energii. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni naukowej znajdą się m.in. stanowiska 

edukacyjne opracowane przez zespoły projektów "INT190" i "INT205" i przygotowane przez 

pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Techniki Morskiej i 

Transportu, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Ekonomicznego oraz gości 

Pikniku OZE. 

Podczas pikniku pasjonaci odnawialnych źródeł energii będą wyjaśniać oraz prezentować jak 

wyglądają pompy ciepła, opowiedzą o wybranych technikach pomiarowych powietrza, 

zaprezentują to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. W strefie dla aktywnych będzie można 

ocenić swój ślad węglowy oraz dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady. 

Każdy z gości będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w podczerwieni. Uczestnicy 

wydarzenia zapoznają się ze zjawiskami, które związane są z pracą turbin wiatrowych. 

Popularyzatorzy przybliżą wszystkim gościom pikniku świat ekologii w różnych dziedzinach – 

turystyce, budownictwie, transporcie. Młodzież będzie mogła również posłuchać o tym, w jaki 

sposób do neutralności klimatycznej zmierzają inne państwa. 

Edukatorzy zabiorą uczestników pikniku w podróż zrównoważonym transportem, podczas 

której zapoznają się z tradycyjnymi i współczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi w 

komunikacji miejskiej. Dodatkowo w ramach projektu „INT 205” odbędą się wyścigi łódek 

solarnych. 

Na parkingu przed Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT będzie można zagrać w 

„Mobiliadę” – grę planszową promującą zrównoważony transport. 

 

Ideą powstania gry jest zarówno edukacja w zakresie podstawowych pojęć dotyczących 

mobilności, jak i promocja korzystania ze środków transportu publicznego, poszerzanie wiedzy 

o potencjale turystycznym regionu oraz prezentacja szeregu ciekawych inicjatyw i projektów 

realizowanych na terenie obszaru metropolitalnego. Gra skierowana jest zarówno do 

https://www.ekonsument.pl/a364_jakie_jest_twoje_pudelko_z_jedzeniem_na_wynos.html


 
 

indywidualnych mieszkańców, turystów odwiedzających nasz region, jak i do placówek 

oświatowych i organizacji pozarządowych, gdzie może stać się jedną z pomocy edukacyjnych 

przy prowadzeniu zajęć z tematyki transportu, świadomości ekologicznej czy znajomości 

regionu – tłumaczy dr inż. Karolina Kurtz-Orecka, organizatorka pikniku.  

Piknik Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się w piątek, 24 września, w godz. 9.00-16.00 na 

parkingu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT przy al. Piastów 50 A. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem oraz konkursami objął rektor Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel. Zwieńczeniem pikniku będzie 

uroczysty finał konkursów OZE. 

Piknik OZE skierowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej, mieszkańców pogranicza 

polsko-niemieckiego oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. 

 

 


