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Temat ekologii wciąż zyskuje na 
popularności i na znaczeniu, gdyż 
wpływa na jakość życia. W dysku-
sji pojawia się wiele informacji, 
jednak ważna jest ich rzetelna 
weryfikacja. Właśnie tym w cyklu 
#EKOlogicznie z PŁ zajmują się 
eksperci z naszej uczelni. 

Na co dzień naukowcy z PŁ 
realizują projekty badawcze, któ-
rych wyniki pozwalają zwiększać 
komfort życia i chronić środowisko. 
Dzięki swojej interdyscyplinarnej 
wiedzy mogą ocenić co jest faktem, 
a co fake newsem. W spotkaniach 
online z odbiorcami dzielą się 
wiedzą, odpowiadają na pytania 
widzów, prezentują ciekawostki 
oraz dementują nierzetelne opinie 
obecne w przestrzeni publicznej. 

Bohaterami poszczególnych 
odcinków są przedstawiciele ko-

lejnych wydziałów, a rozmowy 
z nimi prowadzi dr Marek Mało-
lepszy, prof. PŁ z Centrum Na-
uczania Matematyki i Fizyki. Jak 
mówi – Naszym założeniem jest 
nie tylko zwiększenie świadomości 
odbiorców, ale też udowodnienie, że 
eko-postawy przynoszą nam wiele 
korzyści w dłuższej perspektywie. 
Staramy się pokazać, że podejmując 
nawet drobne, ale świadome de-
cyzje, możemy realnie wpływać na 
nasze otoczenie. Pomagają w tym 
liczby, które nie pozostawiają wąt-
pliwości, że ekologia jest dobra dla 
środowiska, ale także dla naszych 
portfeli.

Wśród tematów spotkań zna-
lazły się dotychczas m.in. analiza 
informacji zawartych na produk-
tach żywnościowych przeprowa-
dzona przez prof. Grażynę Budryn 

#EKOlogicznie 
z Politechniką Łódzką
Nowy cykl popularnonaukowy na Politechnice Łódzkiej jest poświęcony eko-
logii. W spotkaniach odbywających się co dwa tygodnie eksperci z różnych 
dyscyplin radzą, jak stać się bardziej świadomym konsumentem, oczywiście 
prezentują również badania naukowe prowadzone na PŁ, służące środowi-
sku. Inicjatywa cieszy się popularnością wśród widzów oraz zainteresowa-
niem ze strony mediów.

i prof. Agnieszkę Nowak, energia 
wiatrowa, o której opowiadał 
dr inż. Michał Lipian. Spotkanie 
z prof. Piotrem Ulańskim pozwo-
liło obalić mit, że chemia tylko 
szkodzi środowisku, a dr Monika 
Malinowska-Olszowy, prof. PŁ 
mówiła o gospodarce o obiegu 
zamkniętym.

Na następne odcinki zaprasza-
my na konto PŁ w portalu Facebo-
ok, gdzie są nadawane na żywo co 
dwa tygodnie, zawsze we wtorki 
o godz. 11.00. Wszystkie filmy 
można również oglądać na kanale 
uczelni na YouTube.

Pomysłodawcą cyklu jest Dział 
Promocji PŁ, a realizacją transmisji 
zajmuje się Centrum Multimedial-
ne PŁ.

n Agnieszka Garcarek
Dział Promocji 

Projekt ma międzysektorowy 
charakter gospodarki o obiegu 
zamkniętym (tj. odpady z jednego 
sektora są wykorzystywane w in-
nym) i jest skierowany do uczniów 
szkół zawodowych w wieku 16-21 
lat. 

Staną oni przed ambitnym 
wyzwaniem przekształcenia trady-
cyjnego procesu produkcyjnego 
w odpowiadający gospodarce 
cyrkulacyjnej. Stosując zasady 
myślenia projektowego, realizo-
wać będą scenariusze edukacyjne 

inspirowane rzeczywistymi przy-
padkami. 

Wszystkie działania dydak-
tyczne realizowane będą z wy-
korzystaniem metodyki Design 
Thinking. Wypracowane narzędzia 
będą dostarczane za pomocą cy-
frowej platformy opracowywanej 
przez uczestników projektu. Jako 
dodatkowy element edukacyjny 
wprowadzone zostaną elementy 
grywalizacji.

Członkowie zespołu projekto-
wego z Politechniki Łódzkiej mają 

nadzieję, że projekt Design4Cli-
mate pozwoli promować wysokiej 
jakości kształcenie zawodowe. 

Pierwsze spotkanie konsor-
cjantów inaugurujące projekt 
odbyło się w formie zdalnej pod 
koniec listopada, jednak zespół 
mocno liczy na to, że kolejne – 
zaplanowane na maj spotkanie 
partnerów – odbędzie się już na 
żywo w Szwecji.

n Aleksandra Jastrzębska
n Krzysztof Jastrzębski

Instytut Inżynierii Materiałowej
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