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EkoLetter #2 – październik 2021 

Dobra praktyka z życia uczelni 

Pracownicy naukowi ZUT we wrześniu 2021 r. wzięli ponadto udział w Pikniku OZE, na których 

uruchomiono stanowiska edukacyjne, pokazy naukowe i wykłady. Ponadto przeprowadzili 

olimpiadę pt. „Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w 

oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych” wśród uczniów szkół podstawowych i średnich 

z terenów rolniczych województwa zachodniopomorskiego. Tematyka konkursu dotyczyła 

odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów wodnych związanych z rolnictwem i 

leśnictwem. Tym samym, możliwe było podniesienie świadomości uczniów na temat 

ekologicznych zasad gospodarowania wodą oraz łączeniu ich z potencjałem gospodarczym. Do 

tego WKRiŚ objął patronatem konkurs „Mistrz OZE”, zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. 

Władysława Orkana w Szczecinie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (uwzględniany 

w punktacji rekrutacyjnej do liceów, techników i szkół zawodowych). 

ZUT w swojej działalności edukacyjnej podejmuje także współpracę międzynarodową z 

Niemcami. W ramach projektu edukacyjnego Energia+Technologia=Szkoła+Zawód, 

kierowanego do uczniów i studentów promuje się zainteresowanie przedmiotami STEM. 

Docelowo projekt ma prowadzić do utworzenia sieci edukacyjnej STEM pomiędzy instytucjami 

edukacyjnymi na różnych poziomach w Polsce i w Niemczech oraz wdrożenia wspólnej strategii 

włączania tematyki dotyczącej energii odnawialnej do programów nauczania w szkołach. 

Wyrzucanie jedzenia 

Polacy mają fatalny nawyk wyrzucania jedzenia. Dane szacunkowe wskazują, że może chodzić 

nawet o 9 mln ton rocznie, czyli około 235 kilogramów na każdego Polaka. Tak wynika z danych 

wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z 2019 roku. Skutki tego są opłakane dla 

środowiska naturalnego, bo resztki wyrzucone do śmieci generują nawet 10% całej emisji 

gazów cieplarnianych. Poza aspektem ekologicznym, trzeba pamiętać także o skutkach 

społecznych i ekonomicznych. Według szacunków nawet 2 miliony Polaków jest niedożywiona, 

w tym setki tysięcy dzieci. Wyrzucanie jedzenia to marnowanie pieniędzy. I w końcu! Nie 

przystoi to wykształconej i kulturalnej osobie. 

Zwracamy się z apelem: planujcie swoje zakupy żywieniowe. Róbcie listę zakupów. Nie 

poddawajcie się promocjom i nie kupujcie na zapas. „Upływ terminu przydatności do spożycia” 

to najczęstszy powód wyrzucania jedzenia. Aż 65% osób ankietowanych przez Banki Żywności 



 
 

w 2019 roku pod kątem przyczyn marnowania jedzenia w Polsce wskazuje na ten właśnie 

powód.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj najnowszy raport za 2020 rok. 

https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2019/10/Banki-%C5%BBywno%C5%9Bci_-

Raport-Nie-marnuj-jedzenia-2019.pdf 

EKOinnowatorzy 

EKOinnowatorzy 2021 to ogólnopolski konkurs kierowany do studenckiego ruchu 

naukowego, którego celem jest wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów 

studenckich, a także wyłonienie i wspieranie kół naukowych oraz studentów 

wyróżniających się w działalności naukowej i proekologicznej. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w następujących kategoriach głównych: 

KATEGORIA I - EKOinnowacyjne Koło Naukowe 

KATEGORIA II - EKOinnowacyjny Projekt Studencki 

KATEGORIA III - Student – EKOinnowator 

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało przewidzianych siedem kategorii 

specjalnych, które zostaną określone przez Jury konkursowe na podstawie przesłanych 

zgłoszeń.  

W ramach konkursu odbywa się także cykl szkoleń.  

22 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu ochrony własności 

intelektualnej; 

23 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu komercjalizacji rezultatów 

projektu; 

24 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu gospodarki odpadami; 

25 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu prezentacji rezultatów projektu 

poprzez stronę internetową; 

26 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu prezentacji rezultatów projektu 

poprzez publikacje naukowe i popularno-naukowe. 

Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie test, który pozwoli sprawdzić nabytą wiedzę 

oraz wyłonić finalistów (do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie 

więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów).  

Więcej informacji na http://www.instytutze.org/ekoinnowatorzy 

 


