
Podsumowanie Wrocławskich Dni 

Elektrorecyklingu 2012 

 

Podczas Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu 2012, współorganizowanych przez Urząd 

Miasta oraz firmy Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 

S.A. i producenta sprzętu – firmę FagorMastercook, mieszkańcy miasta mogli oddać 

niepotrzebne urządzenia oraz wziąć udział w kilku akcjach edukacyjnych i informacyjnych.  

Działania rozpoczęły się 13 września br. od prowokacji – w Parku imienia Edyty Stein została 

zbudowana góra z blisko tony starego sprzętu AGD. Oczywiście wcześniej sprzęt został 

pozbawiony wszelkich szkodliwych elementów, na przykład gazów typu freon czy izopentan  

z lodówek, a nad całością dyskretnie czuwały służby porządkowe. Celem takiej akcji było 

wywołanie dyskusji na temat postępowania ze zużytymi urządzeniami. Nierzadko Polacy nie 

tylko wyrzucają stary sprzęt do śmietnika, ale co gorsza – porzucają go na podwórkach czy 

terenach zielonych, co prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku. Akcja udała się! 

Od rana wzburzeni mieszkańcy zbierali się przy stercie złomu i próbowali znaleźć winnego 

całego zamieszania. Wielu z nich powiadamiło policję  

i straż miejską.  

Tego samego dnia – 13 września – rozpoczęliśmy dyskusję medialną na temat elektrośmieci  

i postępowania z nimi podczas konferencji prasowej dla dziennikarzy, a na Rynku 

wrocławskim, pod pręgierzem, otworzyliśmy wystawę edukacyjną "Ciekawostki na temat 

elektrośmieci". Jej celem było uświadomienie mieszkańcom szkodliwego wpływu substancji 

zawartych w odpadach elektrycznych  

i elektronicznych, m.in. sprzęcie RTV i AGD, świetlówkach i bateriach, a także 

przedstawienie zasad postępowania ze zużytymi urządzeniami, a docelowo wzrost 

świadomości ekologicznej mieszkańców i – miejmy nadzieję – zmiana nawyków wśród tych 

wrocławian, którzy pozbywali się elektrośmieci  

w niekontrolowany sposób…  

   

Humorystyczne rysunki wykonane przez rysownika Marcina Kułakowskiego oraz porady 

ekspertów to wyjątkowo przyjemny i zapadający w pamięć sposób na edukację. Wystawa 

stała Pod Pręgierzem przez dwa tygodnie.  



   

Z kolei 17 września, w poniedziałek, rozpoczął się konkurs o tematyce ekologicznej 

adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – "ELEKTRO-KONKURS". 

Miał on miał formę "miejskich podchodów". Uczniowie przeszli trasę około 2 km, na której 

umieszczone były plansze konkursowe. Każda plansza zawierała zadanie dla grupy i dalsze 

wskazówki dotyczące trasy podchodów. Rywalizacja i ruch na świeżym powietrzu to zabawa 

integrująca, pouczająca i przyjemny sposób na trwałe zapamiętanie treści. Młodzież była 

zachwycona!  

   

Ważnym elementem Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu była także zbiórka zużytych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych, która miała miejsce 29 września w sześciu 

punktach miasta. Mieszkańcy oddający sprzęt otrzymali gadżety o tematyce ekologicznej.  

   

Akcję zakończyło spotkanie w dniu 18 października, na którym podsumowaliśmy wszystkie 

działania  

i nagrodziliśmy wygrane zespoły.  

   

1.       PODSUMOWANIE ElektroKonkursu (Gra Miejska)  

Czas realizacji  Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu 2012 : od 17 września – 18 

października  

Odbiorcy - uczestnicy : wrocławskie szkoły podstawowe oraz gimnazjalne  

Forma: spacerowa (podchody – Gra Miejska) lub Online  

Zgłoszenia:  

Do konkursu zgłosiło się 27 zespołów z 23 szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

Do finału wybraliśmy 10 zespołów, które walczyły o główne nagrody.  

 

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU W WERSJI SPACEROWEJ:  

I miejsce  
Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza  



 

II miejsce ex aeuqo  

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich (zespół nr 1)  

Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza (zespół nr 2)  

III miejsce ex aeuqo  

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego  

Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi "Amigo" (zespół nr 2)  

ZWYCIĘZCY KONKURSU W WERSJI ONLINE:  

I miejsce  

Szkoła Podstawowa EKOLA  

   

2.       PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO  

Ul. Szkocka – 880 kg  

Ul. Mianowska – 240 kg  

Ul. Jerzmanowska 912 kg  

Al. Piastów – 880 kg  

Ul. Suwalska – 941 kg  

Ul. Wróblewskiego – 380 kg  

   

ŁĄCZNIE 4 233 kg!  

 

   

25 października 2012r. zakończyła się akcja Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu, której 

celem było zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia na konieczność selektywnej 

zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja udała się! 

Rezultat – ponad 4 tony zebranych elektrośmieci, dyskusja medialna na temat 

elektrośmieci i postępowania z nimi oraz 6 nagrodzonych szkół.  

Podczas trwających ponad miesiąc Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu, akcji społecznej, 

współorganizowanej przez firmę Biosystem Elektrorecykling Organizację Odzysku Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz producenta sprzętu – firmę FagoorMastercook 

S.A., przy wparciu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

mieszkańcy Wrocławia mogli oddać niepotrzebne urządzenia oraz wziąć udział w szeregu 

akcjach informacyjno-edukacyjnych.  



Akcję Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu rozpoczęto prowokacją – manifestem, w parku 

imienia Edyty Stein. Uczestnicy akcji wyrzucili w parku zepsute pralki, lodówki, zużyty 

sprzęt AGD i RTV. Reakcja mieszkańców była błyskawiczna – liczne powiadomienia policji i 

straży miejskiej. Tego samego dnia rozpoczęła się dyskusja medialna wokół tego problemu 

oraz została otwarta wystawa edukacyjna na wrocławskim Rynku pod tytułem "Ciekawostki 

na temat elektrośmieci". Ważnym elementem akcji była także zbiórka zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych w sześciu punktach miasta (ul. Wróblewskiego 9, al. Piastów, 

ul. Jerzmanowska 102, ul. Mianowskiego, ul. Suwalska 5 i na parkingu przy kościele na ul. 

Szkockiej). W efekcie, łącznie, zebrano ponad 4 tony odpadów.  

W drugiej połowie września rozpoczął się konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - "ELEKTRO-KONKURS". Do konkursu 

zgłosiło się 27 zespołów z 23 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do finału zostało 

wybranych 10 zespołów, które walczyły o główne nagrody. Konkurs miał formę gry 

miejskiej, w której zadaniem uczestników było pokonanie trasy złożonej z sześciu tablic 

rozlokowanych w różnych punktach miasta na przestrzeni około 2 kilometrów. Każda tablica 

nie tylko wskazywała drogę do kolejnej, ale zawierała również pytanie z zakresu ekologii. W 

konkursie można było wziąć udział również przez internet, ale większość szkół zdecydowała 

się na "formę spacerową".  

Nadesłane mailem odpowiedzi zostały ocenione przez specjalne jury, które na tej podstawie 

wytypowało zwycięzców konkursu. 25 października br., na konferencji, która miała miejsce 

w siedzibie FagoorMastercook S.A., podsumowującej Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu, 

wręczono nagrody laureatom konkursu.  

Zwycięzcami w konkursie w wersji spacerowej zostali:  

I miejsce – Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza  

II miejsce ex aeuqo – szkoła Podstawowa nr 91 im Orląt Lwowskich (zespół nr 1) oraz 

Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza (zespół nr 2)  

III miejsce ex aeuqo szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego orz Społeczne 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi "Amigo" (zespół nr 2)  

Zwycięzcami w konkursie w wersji online zostali:  

I miejsce – Szkoła Podstawowa EKOLA.  

Zaangażowanie dzieci, młodzieży i wychowawców w realizację konkursu 

potwierdziło przekonanie organizatorów i uczestników o słuszności organizowanej akcji oraz 

planach powtórzenia akcji wiosną lub wczesnym latem, w kolejnym roku szkolnym.  

 


