
Podczas gali finałowej ogólnopolskiego pro-
gramu „Odpowiedzialnie z Naturą” organizo-
wanego przez redakcję portalu Ekorynek.com 
ogłoszono wyniki IV edycji plebiscytu interne-
towego „Eko-Inspiracja 2016”. Jest to jedno 
z wiodących wyróżnień ekologicznych na pol-
skim rynku. Wydarzenie odbyło się 23 marca 
br. w auli wykładowej Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie.

wniosków wyłoniła kilkanaście produktów, 
projektów, firm w każdej kategorii. Przyznała 
im godło „Eko-Inspiracja 2016” i skierowała je 
do dalszej części plebiscytu – głosowania inter-
netowego.

Jednym z uczestników rywalizacji w katego-
rii edukacja było Studenckie Koło Naukowe 
Inżynierii Środowiska. Zostało docenione za 
działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej 
w 2016 r., m.in. za organizację I Konferencji 
„Rzeszowski Dzień Wody”. Właśnie politech-
niczne koło naukowe zdobyło w tej kategorii 
największe uznanie internautów. Koło Nauko-
we Inżynierii Środowiska zostało laureatem 
plebiscytu, pokonując jedenaście zespołów – 
koła naukowe m.in. z SGGW w Warszawie 
i Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uroczystość ogłoszenia wyników plebiscy-
tu poprzedziła debata ekspercka „Co z tym 
smogiem?”. W dyskusji pod przewodnictwem 
Moniki Walenckiej z firmy Deloitte uczestni-
czyli: Beata Wiszniewska, dyrektor generalny 
Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odna-
wialnej i Rozproszonej (PIGEOR), dr inż. Robert 
Wawrzonek, prezes Zarządu Electro-Systemu 
Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego S.A., Krzysztof Polak z ramie-
nia redakcji portalu Ekorynkek.com. Dyskusję 
zainaugurował dr inż. Jan Cetner, prof. Wyż-
szej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 
dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, któ-
ry wygłosił wykład na temat smogu połączony 
z prezentacją badań poziomu zapylenia i zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce.

W imieniu studentów koła naukowego go-
dło „Eko-Inspiracja 2016” oraz statuetkę lau-
reata podczas gali odebrali Beata Kokoszka, 
przewodnicząca koła naukowego, oraz dr inż. 
Adam Masłoń, opiekun koła. W wydarzeniu 
uczestniczyły również Karolina Ferenc i Małgo-
rzata Szczepaniec.

Niewątpliwie jest to bardzo duży sukces Koła 
Naukowego Inżynierii Środowiska. Liczymy na 
to, że będziemy mogli wziąć udział w kolejnej 
edycji plebiscytu. Dziękujemy całej społecz-
ności akademickiej za udział w głosowaniu 
internetowym.

Program „Odpowiedzialnie z Naturą” to kam-
pania na rzecz społecznej edukacji ekologicz-
nej oraz promocja idei zrównoważonego roz-
woju. Jednym z jej elementów był plebiscyt 
„Eko-Inspiracja 2016”, którego celem było 
zaprezentowanie i zarekomendowanie opinii 
publicznej osób, samorządów, organizacji, fun-
dacji i stowarzyszeń, placówek oświatowych, 
szkół i uczelni wyższych oraz firm zaangażowa-
nych na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przed-
stawiono również proekologiczne produkty 
oferowane na polskim rynku. Osoby, podmioty 
i produkty prezentowane w plebiscycie mają 
posłużyć jako ekoinspiracja – przykład do na-
śladowania. Plebiscyt został przeprowadzony 
w sześciu kategoriach: firma, produkt, part-
nerstwo, edukacja, wypoczynek i ekożywność. 
Rada programowa plebiscytu spośród kilkuset 
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