Nauka i zabawa w jednym
Pod takim hasłem odbyły się w Dąbrowskich Wodociągach obchody Światowego Dnia
Wody. To bardzo ciekawa impreza edukacyjna, pokazująca młodzieży, jak istotne znaczenie
ma na ziemi niezastąpiona – zwykła woda.

W naszym kraju to problem bardzo poważny, bo generalnie – co może dziwić – mamy małe
zasoby wodne. Polska zajmuje pod tym względem dopiero 72. miejsce wśród 100 krajów
świata. Statystyczny Polak ma do dyspozycji 1,6 tys. metrów sześciennych wody rocznie. To
trzykrotnie mniej, niż wynosi średnia europejska i blisko pięciokrotnie mniej od średniej
światowej. Tylko dwa europejskie kraje – Belgia i Malta – mają mniejsze od nas zasoby
wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według danych Międzynarodowego Programu
„Populacja i Środowisko”, jesteśmy jednym z niewielu państw w Europie, któremu grozi
niedobór wody. Paradoksalnie – powtarzające się cyklicznie powodzie w naszym kraju nie
przeczą tej tezie. Nie potrafimy bowiem wody zatrzymać i zagospodarować. Za mało jest
zbiorników retencyjnych, w których zbiera się wodę i które stanowią obronę przed
zalewaniem obszarów zurbanizowanych.
Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.
obchodzony był tradycyjnie 22 marca. Kontynuując kilkuletnią współpracę z Klubem
Ekologicznym 4 H, działającym w Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej,
Dąbrowskie Wodociągi zorganizowały w siedzibie firmy uroczyste obchody tego dnia.
Honorowym gościem imprezy był Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Paweł
Gocyła. Do udziału w imprezie zaproszono reprezentacje pięciu szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej. Uczestnikom konkursu towarzyszyło hasło
"Łączy nas woda".
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcyjnych konkursów ekologicznych, między innymi
konkurs na najciekawsze hasło reklamowe "H2O to nie byle co", konkurs muzyczny "Wodna
nuta", konkurs plastyczny "Jedna kropla, tysiąc zastosowań" oraz wodne kalambury.
Młodzież zwiedziła Oczyszczalnię Ścieków "Centrum", poznając technologię oczyszczania
ścieków.
Prezentacja prac i utworów muzycznych była dla uczniów nie lada wyzwaniem. Trzeba było
wykazać się dużą wyobraźnią i talentami, aby zdobyć uznanie Jury konkursu, a tym samym
punkty dla swojej szkoły.
Podsumowaniem imprezy był quiz tematyczny - Niespodzianka Sponsora, w którym
uczniowie mogli wykorzystać wiedzę pozyskaną podczas wycieczki. - Z łatwością
zachęciliśmy szkoły do uczestnictwa w tegorocznych Obchodach Światowego Dnia Wody,
pewnie dlatego, że ubiegłoroczna impreza w Dąbrowskich Wodociągach bardzo się podobała.
Aktywne formy kształcenia są pozytywnie przyjmowane zarówno przez uczniów, jak i

nauczycieli. Daje im szansę rozwijania wiedzy i jednocześnie zainteresowań - podsumowują
zgodnie Anna Piwowar, Małgorzata Czapla i Ewa Mazurek z Ekologicznego Klubu 4H.
Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie
Górniczej w składzie: Ewelina Jamrocha, Angelina Jamrocha, Paweł Szczepanik, Klaudia
Małek. Najlepszym zespołem w kategorii szkół gimnazjalnych byli uczniowie z Gimnazjum
nr 4 w składzie: Dominika Gałęziowska, Katarzyna Styczyńska, Paulina Stachura, Amanda
Nykamowicz.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem ściśle związanym z ekologią a placówkami
edukacyjnymi daje możliwość merytorycznego wzbogacenia projektów edukacyjnych
skierowanych do młodzieży. Ma pozytywny wpływ na rozwój wrażliwości i aktywności
młodych ludzi na rzecz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi.
- Zależało nam na interaktywnej nauce poprzez zabawę. Pomysł spodobał się uczniom.
Wykazali się dużą aktywnością, ciekawymi pomysłami i dobrym przygotowaniem. Udało
nam się wzbudzić ich zainteresowanie i chęć poznania nowych tematów związanych z
ekologią i ochroną zasobów wodnych - mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.
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