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Edukacja na szeroką skalę
22 marca - w dniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Wody - wystartowała kampania
„Toaleta to nie śmietnik”. Przygotowało ją Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa
Śląskiego. Katowickie Wodociągi jako członek Stowarzyszenia włączają się aktywnie w jej
realizację.

Kampania „Toaleta to nie śmietnik” jest skierowana do dzieci, a za ich pośrednictwem także do dorosłych.
Ma na celu zwrócenie uwagi na to, czego nie powinniśmy wrzucać do toalety. Złe nawyki w tym zakresie
bardzo trudno zmienić. Tym bardziej takie działania są bardzo potrzebne. W kampanii chodzi o
kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnych zachowań. Aby odniosła ona skutek, potrzebne są
działania na dużą skalę. Stąd pomysł Stowarzyszenia na przygotowanie kampanii, którą będzie realizował
na terenie swojej gminy każdy z członków Stowarzyszenia. Wspólne działania mają większą szansę, by
przyczynić się do tak potrzebnych zmian.

Elementy kampanii

W ramach kampanii powstał autorski spektakl teatralny p.t.: „Niezwykła przygoda psa Kropelki”,
opowiadający historię szczeniaka, który przez działanie człowieka trafia do kanalizacji. Poznaje
mieszkańców kanalizacji i przeżywa w niej wiele przygód. Zostaje uwięziony przez Królową Szczurzycę,
stworzenie żywiące się pokarmami wyrzucanymi do kanalizacji. Spotyka zabawnego i nieszczęśliwego
Aligatora Augustyna, zwierzę również porzucone przez człowieka w kanałach, które pomaga Kropelce
uwolnić się ze szczurzego więzienia. Szczeniak odbywa też niezwykłą rozmowę z tajemniczą Orzęską.
Poznaje Papugę, która trafiła do kanałów w dosyć niezwykły sposób. Ostatecznie zostaje uratowany i
odzyskuje zaufanie do ludzi. Spektakl może być zagrany w teatrze, domu kultury czy nawet sali
gimnastycznej. Został również zarejestrowany w formie filmu wideo, który można pobrać ze strony
kampanii www.toaletatoniesmietnik.pl. Na stronie znajduje się także konspekt dla nauczycieli do
przeprowadzenia lekcji w oparciu o przedstawienie. Lekcja adresowana jest do dzieci z klas 1-3 szkoły
podstawowej oraz najstarszej grupy przedszkolaków. Konspekt lekcji został opracowany przy współpracy z
Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, który jest jednym z partnerów
kampanii. Kampania otrzymała też patronat Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Promocja dwóch projektów

Katowickie Wodociągi jako członek Stowarzyszenia włącza się w upowszechnienie kampanii i zachęcają do
korzystania z przygotowanych materiałów. Za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice
informacje przekazywane są do szkół podstawowych i przedszkoli. Historię psa Kropelki w doskonały
sposób można połączyć z historią psa Giga, opowiedzianą w filmie zrealizowanym na potrzeby Ścieżki
Edukacyjnej GIGABLOK funkcjonującej od 10 lat na terenie oczyszczalni eksploatowanej przez Katowickie
Wodociągi. Służy on pokazaniu pracy oczyszczalni ścieków. To historia pieska, który został wyłowiony ze
ścieków. Historia psa Kropelki poprzedza niejako ten moment. Oba projekty wzajemnie doskonale się
uzupełniają. Pozwalają na pokazanie zagadnienia w jeszcze szerszym kontekście. Dają możliwość
edukowania zarówno w zakresie tego, czego nie wolno wrzucać do toalety, jak i w jaki sposób wpływa to
na pracę oczyszczalni ścieków.

