
 
 

 

__________________________________________ 

 

EkoLetter #4 – grudzień 2021 

 

Dobra praktyka z życia uczelni  

Od 2019 r. Gdański Uniwersytet Medyczny bierze udział w miejskiej kampanii „Gdańsk 

bez  plastiku”. Celem akcji jest ograniczenie używania plastiku i troska o środowisko. 

Wewnętrzna akcja „GUMed bez plastiku” zachęca pracowników uczelni do korzystania 

ze szklanych bidonów, przechowywania żywności w słoikach, wykorzystania siatek 

materiałowych zamiast plastikowych. Uczelnia kupuje w większości wodę w butelkach 

szklanych, a na zebraniach i spotkaniach uczelnianych używane są dzbanki z wodą. 

Ponadto na uczelni można korzystać ze źródełek wody pitnej. 

W promowaniu postaw ekologicznych GUMed wykorzystuje zasady grywalizacji. 

Uczelnia bierze udział w akcji „Kręć kilometry dla Gdańska”, które ma zachęcić jej 

uczestników do korzystania z roweru jako środka transportu. Pokonując kolejne 

kilometry, gromadzi się punkty na rzecz danej osoby lub zespołu, dzięki czemu można 

zasłużyć sobie na tytuł najbardziej rowerowej instytucji. Akcja zachęca pracowników do 

rezygnacji z samochodu. 

GUMed prowadzi także kampanię budowania prozdrowotnej świadomości 

pracowników, która ma łączyć się z dobrymi praktykami ekologicznymi. W ramach 

kampanii„Aktywność dla Zdrowia”, przez cztery tygodnie tematyczne w kwietniu na 

stronie uczelni publikowano wskazówki i wyzwania. Ich częścią była zachęta do picia 

kranówki oraz przemieszczania się rowerem i pieszo. Z kolei, studenci kierunku 

Zdrowie środowiskowe we współpracy z badaczami Zakładu Toksykologii Środowiska 

prowadzą własne działania popularyzacyjne, takie jak organizacje seminariów i 

webinariów, które nagłaśniają przez swój fanpage na Facebooku.  



 
 

Czy karpia boli? 

Tradycja przyrządzania karpia w Polsce jest bardzo żywa i niebawem wielu z Was 

będzie planować zakup karpia. Zwracamy się z apelem i przyłączamy do apeli innych 

organizacji pozarządowych. Nie kupujcie żywych karpi! Jeśli nie wyobrażacie sobie 

Świąt bez karpia, prosimy o dokonanie świadomego zakupu i kupno karpia 

sprzedawanego z lodu lub chłodni. To ograniczy jego cierpienie.  

Naukowcy dowodzą od wielu lat, że ryby odczuwają ból podobnie do ssaków. Nie 

chcemy przesądzać o tym jak jest, ale polecamy lekturę streszczenia artykułu 

opublikowano w piśmie Fish and Fisheries. Niech każdy wyrobi sobie własne zdanie! 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/czy-ryby-czuja-bol,18432.html 

 

A jeśli chcesz zrobić coś więcej weź udział w kampanii  

http://www.jeszczezywykarp.pl/mozesz-pomoc 

lub podpisz petycję 

https://pomozkarpiom.pl/ 

Projekt 

Politechnika Wrocławska przyjęła ambitny cel osiągnięcia zeroemisyjności. Na jego 

rzecz w listopadzie 2021 r. powołano Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony 

Klimatu. CZRiOK działa przede wszystkim w obszarze samoedukacji i badań 

naukowych – ma dbać o rozwój świadomości ekologicznej społeczności akademickiej i 

wzmacniać postawy prośrodowiskowe, inspirować do realizacji projektów, badań i 

dydaktyki w taki sposób, by nie generować kosztów środowiskowych, zachęcać do 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni oraz z innymi ośrodkami 

akademickimi w celu ochrony środowiska i wreszcie działać na rzecz pozytywnego 

wizerunku uczelni. 

Do CZRiOK powołano przedstawicieli z każdego wydziału PWr oraz jej filii w innych 

miastach, co zapewnia szeroką reprezentację uczelni. CZRiOK ma też swoją radę 

naukową, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny jej działań. Do projektów 

CZRiOK należy organizacja pierwszych Dni Klimatu Politechniki Wrocławskiej, 

podczas których odbyły się sesje naukowe poświęcone ochronie klimatu, organizowane 

wespół ze studentami. Na uczelni przeprowadzono także badanie ankietowe wśród 

studentów na temat stanu ich wiedzy o zmianie klimatu. W ramach inicjatywy Zielony 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/czy-ryby-czuja-bol,18432.html
http://www.jeszczezywykarp.pl/mozesz-pomoc
https://pomozkarpiom.pl/


 
 

Dziedziniec zachęcano studentów do zgłaszania pomysłów na zagospodarowanie 

dziedzińca wewnętrznego w jednym z budynków politechniki, które miały spełniać 

kryteria energooszczędności i ekologiczności. Dodatkowo wprowadzono Formularz 

zgłoszenia dobrej praktyki, tj. ścieżkę dla społeczności akademickiej, by zgłaszała PWr 

dobre praktyki ekologiczne (także z innych instytucji). PWr dysponuje także stacją do 

pomiaru jakości powietrza, co pozwala na rzetelne informowanie pracowników i 

studentów o stanie zanieczyszczeń. W opracowaniu jest kalkulator śladu węglowego 

uczelni, inicjatywy związane z ideą zero waste oraz ekomobilnością. 

 


