Wspólnie odkryli tajemnice wody

Dąbrowskie Wodociągi zorganizowały w siedzibie firmy uroczyste obchody Światowego
Dnia Wody, który został ustanowiony na dzień 22 marca przez Organizację Narodów
Zjednoczonych w 1992 r. Do udziału w imprezie zaproszono reprezentacje szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzono konkurs
ekologiczny „Tajemnice wody”, organizatorem, którego było Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz Zespół Nauk Przyrodniczych z
Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Honorowym gościem imprezy był Zastępca
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Paweł Gocyła.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcyjnych konkursów, między innymi konkurs
plastyczny „Z udziałem wody najlepsze przygody”, konkursy: reklamowy zachęcający do
odwiedzenia zbiorników wodnych w naszym mieście, oraz „Wąż wodny”. Prezentacja prac
multimedialnych 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 uczniowie z Gimnazjum nr 4 zaprezentowali lekcję ekologiczną „Woda to życie”.
Młodzież zwiedziała Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów, gdzie uczestniczyła
w prelekcji na temat wody, poznając metody jej badania, oraz źródła dostarczania
mieszkańcom naszego miasta.
Podsumowaniem imprezy był konkurs „Jeden z…”, w którym uczniowie mogli wykorzystać
wiedzę pozyskaną podczas wycieczki.
Młodzież z dużym zaangażowaniem przystąpiła do obchodów Światowego Dnia Wody.
Uczniowie wykazali się dużą inwencją, pomysłowością i aktywnością. Dzięki różnorodności
zagadnień i sposobu realizacji konkursy wzbudziły duże zainteresowanie, dostarczały wiele
emocji.
- Każdy człowiek, którego sercu bliskie są sprawy związane z ochroną środowiska zdaje sobie
sprawę, że postawy ekologiczne należy kształtować już u najmłodszych dzieci i młodzieży.
Uczniowie są bardzo bystrymi i obiektywnymi obserwatorami oraz cenzorami otaczającej ich
rzeczywistości. My nauczyciele staramy się wykorzystywać konkursy, wycieczki jako narzędzia
budzące świadomość ekologiczną uczniów. - mówią Małgorzata Szarawarska, Agata
Trzęsicka i Anna Hak z Zespołu Nauk Przyrodniczych.
- Udział w konkursie ekologicznym każdego ucznia wykazuje, że ma on aktywne podejście do
środowiska, ochrony przyrody, chce zdobywać i pogłębiać wiedzę przyrodniczą. Nic tak, jak
udział w rywalizacji konkursowej nie budzi entuzjazmu i nie wyzwala twórczej energii u dzieci
i młodzieży. – zgodnie dodają.

W kategorii szkól podstawowych najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 30
w składzie: Aleksandra Szatan, Anna Wojtala, Joanna Krzempka, Marcin Pałys. Najlepszym
zespołem w kategorii szkół gimnazjalnych byli uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych:
Magdalena Omasta, Ewa Sękowska, Klaudia Skiba, Mateusz Mazurek.
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. można stwierdzić, ze konkursy są atrakcyjną, aktywną i
skuteczną formą edukacji ekologicznej, umożliwiają rozwój zainteresowań i twórczych
postaw uczniów, czego przykładem były tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody - mówi
Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
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