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Pomysł aplikacji służącej do rozpozna-
wania rodzaju odpadu zgłoszony przez 
studentki Politechniki Łódzkiej został wy-
różniony w konkursie Stena Circular Eco-
nomy Award – Lider Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego. Jego organizatorom zależy 
na upowszechnianiu efektywnego i mniej 
schematycznego myślenia o tym, jak 
zwiększać pozytywny wpływ produktów 
i usług na otoczenie.

Gospodarka cyrkulacyjna jest obecnie, przy 
zmniejszających się na świecie zasobach naturalnych, 
jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Dzięki takie-
mu podejściu odpady wprowadzane do procesów 
produkcyjnych zyskują „drugie życie”. 

Do III edycji konkursu  organizowanego przez firmę 
Stena Recycling zgłosiła się największa w jego historii 
liczba firm i studentów. 

Jury przyznało wyróżnienie projektowi Magdaleny 
Kierzek, Pauliny Wielec i Amandy Nowaczyk – studen-

tek Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.
– O konkursie dowiedziałyśmy się od mgr Anny Kozieł 

prowadzącej przedmiot Zarządzanie opakowaniami. 
Zgłosiłyśmy propozycję aplikacji na smartfon, która 
na podstawie zdjęcia odpadu będzie rozpoznawać do 
jakiego kosza należy dany odpad wyrzucić. Zgodnie 
z wymogami konkursu wysłałyśmy prezentację z opisem 
pomysłu w języku polskim i angielskim – mówi Magda-
lena Kierzek i dodaje – Dzięki udziałowi w konkursie 
zaliczyłyśmy część projektową przedmiotu. Jak mówią 
laureatki, informacja o przyznaniu wyróżnienia było 
dla nich bardzo miłym zaskoczeniem.

W kategorii studenckiej zwyciężył pomysł „Sklepu 
samozaopatrującego” Justyny Bronowickiej z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Wśród firm jury najwyżej 
oceniło projekt „Odnowa urządzeń multimedialnych” 
spółki Orange Polska polegający na recyklingu uży-
wanych routerów i modemów zwróconych przez 
klientów, które są odnawiane i udostępniane kolej-
nym abonentom.
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– Utwór, który nagraliśmy – „The 
Lamb”, jest jedną z pozycji reper-
tuarowych wybranych na festiwal 
chóralny, w którym mieliśmy wy-
stąpić w maju i który został z oczy-
wistych przyczyn przełożony. Pracę 
nad tym utworem rozpoczęliśmy 
jeszcze przed zawieszeniem zajęć na 
uczelni, jednak nie zdążyliśmy jej do-
kończyć – stąd pomysł przeniesienia 
przygotowań w tryb zdalny. 

Dyrygent Mariusz Lewy przy-
gotował filmy instruktażowe dla 
każdego z głosów. Każdy chórzysta 
uczył się w domu z nut i nagrań. Da-
liśmy sobie 3 tygodnie na oswojenie 
się z nową sytuacją oraz na naukę. 
Do 4 kwietnia każdy musiał przysłać 

dyrygentowi nagranie ze swoim 
wykonaniem. 

Ile było prób? O to należałoby 
zapytać każdego chórzystę z osob-
na. Mnie samo nagrywanie zajęło 
jakieś 8-10 podejść zakończonych 
mniejszym lub większym sukce-
sem – najlepszą wersję wysłałam 
dyrygentowi. 

To nasz dyrygent Mariusz Lewy 
zajął się obróbką dźwięku i monta-
żem nagrania z przesłanych przez 
nas filmów. Byliśmy pod wrażeniem, 
jak szybko udało mu się z tym 
uwinąć. Większość pracy wykonał 
w ciągu jednego weekendu! Z jego 
relacji wynika, że faktycznie nie była 
to prosta sprawa, bo w nagraniu 

Akademicki Chór PŁ online

wzięło udział 45 osób. Zmontowa-
nie tylu nagrań w jeden film było 
sporym wyzwaniem, ale jak widać 
udało się. 

Cieszymy się, że mimo trudnych 
warunków udało nam się zmobili-
zować i zrobić coś fajnego. To nowe 
doświadczenie pokazuje, że muzyka 
łączy ludzi, nawet jeśli każdy przeby-
wa aktualnie w domowym zaciszu. 
Pierwsze podejście może nie jest 
idealne, ale na pewno mamy ochotę 
na więcej.

Efekt prac można obejrzeć i usły-
szeć na stronie http://chor.p.lodz.
pl/ lub https://www.p.lodz.pl/pl/
wystep-akademickiego-choru-pl-
-online.                                                n

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej dołączył do tych artystów, którzy tworzą 
w wirtualnej przestrzeni grupowe wykonania utworów muzycznych. Zespół pod 
kierunkiem dyrygenta AChPŁ Mariusza Lewego przygotował utwór „The Lamb” 
skomponowany przez Johna Tavenera do tekstu Williama Blake'a.
Jak doszło do nagrania opowiada Beata Rurarz, prezes Chóru.
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