
42 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne    Styczeń-Luty 2006

Edukacja

Niekonwencjonalne sposoby popularyzowania wiedzy o ochronie środowiska

Ekoedukacja
to podstawa
Michał Guc

Podstawowym zadaniem Bytomskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK) 
Sp. z o.o. jest dostawa wody dla mieszkań-
ców gminy Bytom, odprowadzanie i oczysz-
czanie ścieków oraz składowanie odpadów 
komunalnych. Jako właściciel sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni 
ścieków i składowiska odpadów komunal-
nych, BPK poprzez stosowanie najnowo-
cześniejszych technologii stale ogranicza 
wpływ swojej działalności na środowisko 
naturalne. Szeroko rozumiane podejście 
proekologiczne niejako „wymusza” na spół-
ce również System Zarządzania Środowi-
skowego zgodny z normą ISO 14001.

Fakt, iż BPK przykłada szczególną rolę 
do ekologii, znajduje potwierdzenie w po-
staci wielu nagród, przy-

znanych firmie właśnie w tej dziedzinie. 
Należą do nich m.in. Ekolaury Polskiej Izby 
Ekologii, Panteon Polskiej Ekologii czy wy-
różnienie w konkursie „Modernizacja Roku 
2004”. Zdajemy sobie sprawę, że ekologia to 
nie tylko stosowane przy remontach czy in-
westycjach technologie, ale również, a może 
przede wszystkim, zmiana podejścia Pola-
ków do zagadnień związanych z ochroną 
przyrody. Zmianę tę pragniemy osiągnąć 
poprzez edukację ekologiczną. Jesteśmy 
bodaj jedyną firmą wodociągową w Polsce, 
która na tak szeroką skalę zajmuje się tym 
zagadnieniem.

Nasze działania adresowane są do wszyst-
kich grup wiekowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem najmłodszych. To z myślą 
o nich realizujemy przedsięwzięcia mające 
je zachęcić do podejścia proekologicznego. 
Aktualnie BPK wraz z Wydziałem Eduka-
cji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przygo-
towuje miejski międzyszkolny konkurs 
ekologiczny. Impreza ta, organizowana pod 
patronatem prezydenta Bytomia Krzysz-
tofa Wójcika, swoim zasięgiem obejmie 
wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja w mieście. Aby dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogły 
się odpowiednio przygotować do tego kon-
kursu, otrzymają m.in. wydane przez spół-
kę dwa komiksy edukacyjne: Czego pragną 
śmieci, Randi, Linka i dzieci oraz Dziwne 
przygody Kropelki Wody.

Czego pragną śmieci to historia opowie-
dziana przez dwójkę mieszkańców Ekolan-
dii – Randiego i Linkę. Te sympatyczne lu-
dziki w zabawny sposób tłumaczą dzieciom, 
co dzieje się ze śmieciami, które powstają 
w naszych domach. Młodzi czytelnicy pod 
czujnym okiem Randiego i Linki odwiedza-
ją składowisko odpadów, stację segregacji 
śmieci, a co najważniejsze do-
wiadują się, co to jest recykling 
i jakie surowce, po wyłowie-

niu ich ze sterty śmieci, nadają się do po-
wtórnego wykorzystania.

Autorką tekstu jest Ewa Karska. Ilustra-
cje, które w znakomity sposób wpasowały 
się w wesołą konwencję komiksu, wykonał 
łódzki grafik Sławomir Kiełbus. W komik-
sie najmłodsi znajdą również kolorowankę, 
minisłowniczek podstawowych pojęć eko-
logicznych oraz schemat stacji segregacji 
odpadów.

Warto dodać, że na podstawie komiksu 
opracowany został scenariusz przedstawie-
nia teatralnego. Realizacji spektaklu podjął 
się Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Byto-
miu. Młodzi aktorzy teatru ERATO zrobili 
furorę wśród małych dzieci. Przedstawienie 
obejrzały liczne grupy z przedszkoli i szkół 
podstawowych.

Dzięki niekonwencjonalnemu podej-
ściu do ekologii, z inicjatywy Bytomskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego powstał 
także komiks Dziwne przygody Kropelki 
Wody, którego współfinansowania podjęła 
się firma Per Aarsleff Polska. Śledząc losy 
tytułowej Kropelki maluchy uczą się, jak 
wygląda pełny obieg wody w przyrodzie, 
jak działa system kanalizacji wraz z oczysz-
czalnią ścieków, a przede wszystkim dowia-
dują się, że człowiek ma bezpośredni wpływ 
na jakość wód. Całość opowiedziana jest 
w lekki, humorystyczny sposób, a ilustra-
cje dobrze współgrają z wesołą konwencją 
komiksu.

Sprzedaż hurtowa komiksów: 
Dziwne przygody Kropelki Wody oraz 

Czego pragną śmieci, Randi, Linka i dzieci 
prowadzona jest w siedzibie Bytomskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Zamówienia można składać 
telefonicznie 032 39 67 100; 

faksem 032 39 67 158 
lub przy pomocy poczty 

elektronicznej 
bpk@bpk.pl.






