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PROMOWANIE SZACUNKU DLA WODY, JAKO KLUCZ 

DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA WODNEGO,  

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁŃ EDUKACYJNYCH  

RZGW W KRAKOWIE 

 
 

Abstrakt 
Obecny stan środowiska wodnego jest wciąŜ niezadowalający i wymaga poprawy. Do podjęcia działań  

w tym kierunku skłania nas zarówno praktyczna troska o czystą wodę do picia i ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego, jak równieŜ zobowiązania legislacyjne kraju (m.in. Ramowa Dyrektywa Wodna1, ustawa 
Prawo wodne2, Polityka Ekologiczna Państwa3, Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami4). 

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, realizuje wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(RDW), zobowiązującej do ochrony wód i środowiska wodnego, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. 
Efekty, czyli poprawa stanu wód, mają być widoczne w praktyce w 2015 r. 

Pomimo znaczących zmian w świadomości społeczeństwa i wprowadzenia nowych unormowań prawnych 
w dziedzinie ochrony środowiska, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dowodzą tego wyniki badań 
ankietowych prowadzonych podczas konsultacji społecznych, dotyczących najwaŜniejszych problemów 
związanych ze stanem wód. Wysoki odsetek ankietowanych wskazał niewiedzę ekologiczną jako jedną  
z głównych przyczyn złego stanu wód. Tym samym ujawniło się wyraźne zapotrzebowanie społeczeństwa  
na informację i edukację w zakresie tematyki wodnej. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  
na zaproszenie Arboretum Bolestraszyce, przeprowadził dla uczniów kilkunastu podkarpackich szkół warsztaty 
dotyczące znaczenia zagroŜeń i ochrony środowiska wodnego oraz konkurs w ramach obchodów Światowego 
Dnia Wody w Przemyślu. 

1. Stan środowiska wodnego w Polsce 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i wzrost liczby ludności w minionym wieku 
sprawiły, Ŝe woda staje się obecnie surowcem deficytowym. Problem ten moŜe w 
przyszłości dotknąć takŜe naszego kraju, poniewaŜ posiadamy stosunkowo niewielkie jej 
zasoby. Na tle krajów europejskich, Polska zajmuje dopiero 22 miejsce pod względem 

                                                           
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
2 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z późn. zm.). 
3 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 (z perspektywą do roku 2016). 
4 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015). 
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zasobności w wodę. Na jednego mieszkańca przypada u nas średnio 1600 m3/rok, podczas 
gdy średnia europejska wynosi ok. 4500 m3/rok5. Jeśli chodzi o opady, to na niemal 20% 
naszego terytorium, średnia roczna ilość opadów nie przekracza 500 mm, co odpowiada 
najbardziej suchym regionom Europy. Intensywna industrializacja kraju w ostatnich 
dekadach, dokonywana bez uwzględnienia zasad ochrony środowiska oraz szybki wzrost 
demograficzny w okręgach miejsko-przemysłowych, przyczyniły się do dramatycznego 
pogorszenia stanu wód w Polsce. Przywracanie ich czystości stało się najwaŜniejszym 
priorytetem środowiskowym po zmianie ustroju w 1989 r. Dokonujący się w tym zakresie 
postęp juŜ przynosi efekty, choć aktualna sytuacja nadal pozostawia wiele do Ŝyczenia. 

O złym stanie wód świadczą wyniki badań monitoringowych przeprowadzanych 
regularnie przez Inspektoraty Ochrony Środowiska i Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. 
W przypadku województwa podkarpackiego, na podstawie danych z ostatnich lat, 
stwierdzić moŜna, iŜ obecny stan wód poprawił się, lecz nadal nie spełnia obowiązujących 
norm – rzeki i zbiorniki wód stojących są silnie zanieczyszczone. Istotny wpływ na ich 
jakość mają niedoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, jak równieŜ pochodzące  
z rolnictwa i hodowli. Ogromne ilości wody zuŜywanej przez człowieka wracają do 
środowiska obarczone zanieczyszczeniami. Według raportu Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie6, w 2008 r. w województwie podkarpackim 
nie było wód o bardzo dobrej jakości (kategoria A1), zatem takich, którym wystarczą 
proste zabiegi uzdatniające, by moŜna było przeznaczyć je do picia (ryc. 1). TakŜe w wielu 
studniach woda nie spełniała norm, wykazując często znaczne zanieczyszczenie bakteriami 
chorobotwórczymi. 
 

Ryc. 1. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spoŜycia w województwie podkarpackim w 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WIOŚ Rzeszów 

                                                           
5 Załoga M., Wody w Wiśle nie zabraknie, National Geographic (4/2010). 
6 Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000–2007, WIOŚ Rzeszów (2008 r.). 
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Według tego samego raportu (ryc. 2), woda w 75% badanych punktach pomiarowo- 
-kontrolnych nie spełniała wymagań dla bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, 
jakie zostały określone w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska. 
 

Ryc. 2. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach  
naturalnych wg badań wykonanych w województwie podkarpackim w 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WIOŚ Rzeszów 
 

Presja człowieka na środowisko wodne skutkuje nie tylko degradacją jakościową 
(zanieczyszczenia), ale równieŜ ilościową (nadmierna eksploatacja wód) oraz 
morfologiczną. Modyfikowanie naturalnego biegu rzek moŜe prowadzić do zmian reŜimu 
hydrologicznego, wzrostu zagroŜenia powodzią, jak równieŜ utrudnia, a czasem wręcz 
uniemoŜliwia bytowanie ryb i innych organizmów wodnych, będących wskaźnikami stanu 
ekologicznego wód. By poprawić stan wody w rzekach, konieczne są nie tylko inwestycje 
dotyczące oczyszczalni ścieków czy sieci kanalizacyjnych, ale takŜe racjonalny pobór 
wody na cele gospodarcze i odpowiednie gospodarowanie odpadami. 

Zły stan środowiska wodnego wynikający bezpośrednio z działalności człowieka  
jest często efektem niewiedzy i braku świadomości o skutkach takich działań. Uczestnicy 
prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacji społecznych, dotyczących 
najistotniejszych problemów związanych ze stanem wód, jako najwaŜniejszą przyczynę 
złego stanu środowiska wodnego, podali właśnie słabą wiedzę społeczeństwa w zakresie 
ekologii. Wśród kwestii takich, jak np. brak precyzyjnych uregulowań prawnych, 
niedofinansowanie ochrony środowiska, czy brak kar za nieprzestrzeganie przepisów 
chroniących stan wód, ankietowani najczęściej wskazywali na brak świadomości 
ekologicznej. Polacy nie unikają informacji na tematy dotyczące środowiska naturalnego, 
co więcej podczas konsultacji wielokrotnie poruszano kwestie potrzeby prowadzenia 
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działań edukacyjnych w tym zakresie. Na ryc. 3 przedstawiono wyniki badań w zakresie 
najistotniejszych przyczyn złego stanu wód. 
 

Ryc. 3. Wyniki badań ankietowych dotyczące przyczyn złego stanu wód 

 

Źródło: Opracownie własne 
 

Działania zmierzające do przywrócenia naturalności ekosystemom wodnym są zatem 
niezbędne, nie tylko ze względów ideowych, ale i praktycznych, zaś konieczność  
ta wynika równieŜ z regulacji prawnych. 

2. Prawo w trosce o czystą wodę 

W związku z obecnym, niezadowalającym stanem środowiska wodnego, największym 
wyzwaniem dla Polski w zakresie ochrony wód jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego środowiska wodnego do 2015 r. Obowiązek ten nakłada na nas 
Ramowa Dyrektywa Wodna, obligująca państwa członkowskie Unii Europejskiej,  
do praktycznej realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju, równieŜ w kwestii 
gospodarowania wodami. Zobowiązuje ona kraje Wspólnoty do prowadzenia 
ujednoliconej polityki wodnej, równowaŜącej interesy środowiska naturalnego oraz  
jego uŜytkowników. 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne, podstawowymi narzędziami takiej polityki  
są Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (PGW) oraz Program wodno- 
-środowiskowy kraju (PWŚK). Program (…) jest integralną częścią PGW, a zarazem 
autonomicznym dokumentem określającym podstawowe i uzupełniające działania 
naprawcze, zmierzające do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych 
obszarach dorzeczy. Obok zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, 
rolnictwa, przemysłu, kształtowania stosunków wodnych i ochrony środowiska wodnego, 
obejmują one równieŜ środki prawne, administracyjne, ekonomiczne, badawcze, 
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rozwojowe oraz informacyjno-edukacyjne. Art. 113 a pkt. 3 Prawa wodnego określa  
to następująco: 

3. Działania uzupełniające, o których mowa w ust. 1, są ukierunkowane w 
szczególności na osiągnięcie celów środowiskowych i mogą wskazywać: 

7) przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. 
Zgodnie z powyŜszym, efekt działań naprawczych ma być długofalowy i przejawiać 

się podnoszeniem poziomu świadomości ekologicznej poprzez edukację dzieci i dorosłych, 
propagowaniem szacunku dla wody oraz promowaniem dobrych praktyk w zakresie 
gospodarowania wodami. W związku z tym, właściwe instytucje powinny uświadamiać 
ludziom realną odpowiedzialność kaŜdego obywatela za przyrodę i powiązania ochrony 
środowiska z rozwojem gospodarczym, jak równieŜ propagować proekologiczne postawy. 
Ten trend jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym. 
Polityka Ekologiczna Państwa z 2009 r., uznaje ochronę środowiska za sprawę najwyŜszej 
doniosłości, która musi być pilnie i z duŜą determinacją podjęta przez społeczeństwo. 
Dokument ten zwraca równieŜ uwagę na konieczność kształtowania świadomości 
ekologicznej. W punkcie 2.4.2. czytamy, Ŝe głównym celem jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, 
prowadzącą do (…) prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan 
środowiska. Natomiast w punkcie 2.4.3., określono następujące warunki spełniania 
powyŜszych celów: 

– doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie  
przez wszystkie instytucje publiczne, 

– rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji  
o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównowaŜonego 
rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół). 

WaŜnym krokiem ku reformie gospodarki wodnej w Polsce ma być przyjęcie  
przez Rząd i Parlament Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 
2016)7. Dokument ten identyfikuje problemy, przed którymi stoi gospodarka wodna  
oraz wytycza priorytetowe kierunki, na których skoncentrowane będą działania państwa. 
Wśród głównych celów operacyjnych znajduje się równieŜ zapis mówiący o potrzebie 
usprawnienia systemu edukacji w zakresie gospodarki wodami, co świadczy o rosnącym 
znaczeniu takiego kierunku działań. 

Konieczność działań na rzecz informacji, edukacji i kształtowania odpowiedzialnych 
postaw w kwestiach środowiskowych jest praktyczną realizacją zobowiązań Polski, 
wynikających z podpisanych przez nas licznych porozumień i dokumentów 
międzynarodowych. Punkt 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej uzaleŜnia osiągnięcie 
poprawy stanu środowiska wodnego od ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie 
wspólnotowym, (…) oraz od informacji, konsultacji i zaangaŜowania ogółu społeczeństwa. 

                                                           
7 Polityka wodna państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (projekt), Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej (2010 r.) 



208 

Małgorzata Szczepka 

Natomiast sygnatariusze Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa  
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska (Konwencja z Aarhus)8 wyrazili w preambule dokumentu wolę promowania 
edukacji ekologicznej, aby pogłębiać rozumienie zagadnień środowiska i zrównowaŜonego 
rozwoju oraz wzmacniać powszechną wiedzę społeczeństwa o rozstrzygnięciach mających 
wpływ na środowisko i zrównowaŜony rozwój oraz udział w ich podejmowaniu. W związku  
z tym, państwa przystępujące do porozumienia zobowiązały się, Ŝe będą wspierać 
edukację ekologiczną i wiedzę społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza  
w tym jak uzyskiwać dostęp do informacji, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji  
i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  
(art. 3, pkt. 3). 

3. Informacja i edukacja niezbędne dla podejmowania działań 

Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa wciąŜ nie jest satysfakcjonujący. 
Pocieszający jest jednak fakt, Ŝe obserwuje się coraz większe zainteresowanie i poparcie 
społeczne dla działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązanie  
do przeprowadzenia konsultacji społecznych wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, stawia przed regionalnymi zarządami gospodarki wodnej nowe zadania  
– angaŜowanie społeczeństwa w opracowanie programu działań naprawczych, 
zmierzających do poprawy stanu wód oraz budowanie wśród społeczeństwa postawy 
współodpowiedzialności za stan środowiska wodnego. Koncepcja Komunikacji Społecznej 
wspierającej proces informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych (…)9, zakłada 
dwa główne kierunki działań. Najistotniejszym celem jest wsparcie procesu tworzenia 
programu naprawczego umoŜliwiającego poprawę stanu wód poprzez informowanie 
społeczeństwa o procesie planowania zgodnie z wymogami RDW. Natomiast równolegle, 
w sposób długoterminowy, naleŜy promować właściwe postawy w zakresie korzystania  
ze środowiska wodnego. O ile wprowadzanie w Ŝycie zadań wynikających z Planów 
gospodarowania wodami ma być skuteczne, oba cele muszą być realizowane jednocześnie. 

W gronie zaangaŜowanych w realizację programu naprawczego znaleźli się 
uŜytkownicy wód, czyli niemal wszystkie grupy społeczne. Potrzebna jest powszechna 
wiedza w zakresie celowości wdraŜania RDW, gdyŜ wszyscy uŜytkownicy środowiska 
wodnego odczują na sobie efekty podejmowanych rozwiązań. Poprzez pokazanie korzyści 
powinni oni uświadomić sobie powody realizacji programu poprawy stanu wód  
i wynikające stąd koszty. Informacja i edukacja dają zatem szansę zarówno na zrozumienie 
potrzeby działań naprawczych, jak i na akceptację wprowadzenia ich w Ŝycie. 
Długofalowe kształtowanie postaw proekologicznych wymaga róŜnych działań w stosunku 

                                                           
8 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie  

do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) z dnia 25 czerwca 1998 r. 
9 Koncepcja komunikacji społecznej wspierającej proces informowania społeczeństwa i konsultacji 

społecznych na poszczególnych etapach sporządzania planów gospodarowania wodami dla obszarów 
dorzeczy, RZGW w Krakowie (2007 r.) 
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do ich odbiorców. Według wspomnianej Koncepcji Komunikacji (…), edukować naleŜy 
zarówno grupy docelowe konsultacji, czyli uŜytkowników wód, jak równieŜ dzieci  
i młodzieŜ. Edukacja szkolna powinna kreować wśród najmłodszych poczucie 
współodpowiedzialności za środowisko, jak równieŜ wspierać administrację wodną  
w informowaniu społeczeństwa (przekazywanie wiedzy dorosłym poprzez dzieci)  
o Ramowej Dyrektywie Wodnej i zachęcać do aktywnego udziału w konsultacjach 
społecznych. Tego typu wsparcie dla procesu poprawy stanu wód, pozwoli zapoczątkować 
proces podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki 
wodnej. 

Odpowiadając na sygnały społeczne i wyciągając wnioski z doświadczeń konsultacji 
społecznych w pierwszym etapie planistycznym, równolegle z działaniami 
informacyjnymi, RZGW w Krakowie stara się realizować długofalowe cele Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, z informacją  
i edukacją zwrócili się do szerokiego grona odbiorców. W ramach tego rodzaju działań, 
podczas konsultacji społecznych, przeprowadzono warsztaty pt. Program ochrony wód  
– szansa, czy zagroŜenie? dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo- 
-Handlowej w Krakowie. Celem tych zajęć było zaznajomienie uczestników z tematyką 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej wpływem na działalność uŜytkowników wód. Kolejnym 
przykładem jest szkolenie dla studentów studiów podyplomowych w Instytucie Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie, na którym przybliŜono uczestnikom wytyczne zintegrowanej 
polityki wodnej oraz podstawy prawne procesu udziału społeczeństwa w planowaniu  
w gospodarce wodnej. 

Szczególną uwagę poświęcono dzieciom i młodzieŜy ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. Rozbudzona ciekawość uczniów, moŜe stać się pobudką  
do zainteresowania młodych ludzi tematyką środowiskową w Ŝyciu codziennym  
i angaŜowania do działań pozostałych członków rodziny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1, 2. Piknik Ekologiczny w Piwnicznej-Zdroju 
Źródło: RZGW w Krakowie 

 
Dysponując przygotowanymi na potrzeby edukacyjne materiałami, pracownicy  

RZGW w Krakowie uczestniczyli m.in. w Pikniku Ekologicznym w Piwnicznej-Zdroju 
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(fot. 1 i 2) i śniwach Karpiowych w Zatorze. Pod hasłem „Dbaj o wodę” promowane  
były proekologiczne wzorce zachowań podnoszące poziom świadomości społecznej  
w zakresie troski o środowisko wodne. KaŜdorazowo stoisku RZGW towarzyszyło  
duŜe zainteresowanie, o czym świadczyli liczni odwiedzający. ZaangaŜowanie dzieci  
w wydarzenia o charakterze prośrodowiskowym jest szansą na przeniesienie zdobytej 
wiedzy i ciekawości przyrodniczej do domu. W ten sposób tematyka wodna moŜe stać  
się bliŜsza dorosłym.  

Szczególnego rodzaju zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone w bieŜącym roku  
na terenie zlewni Sanu. Na zaproszenie i we współpracy z Zakładem Fizjografii  
i Arboretum w Bolestraszycach, Wydział Komunikacji Społecznej RZGW w Krakowie 
podjął się przygotowania i przeprowadzenia warsztatów o wodzie. Zajęcia te były 
uzupełnieniem przygotowań do obchodów Światowego Dnia Wody w Przemyślu, 
zorganizowanego po raz ósmy przez pracowników Arboretum (fot. 3, 4, 5). 
 

 

 
 

 
 
 

Fot. 3, 4, 5. Warsztaty edukacyjne w Przemyślu 
Źródło: RZGW w Krakowie 

 
Uczniowie ze szkół zgłoszonych do udziału w zajęciach, mogli poszerzyć swoją 

wiedzę na temat znaczenia wody w przyrodzie i w Ŝyciu człowieka, przyczyn i skutków 
degradacji wód oraz sposobów ochrony środowiska wodnego. Warsztaty cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem młodych uczestników. Zajęcia były dla uczniów doskonałą 
okazją do poznania odpowiedzi na wiele pytań, m.in. dlaczego Ziemia nazywana jest 
niebieską planetą?, jakie są zasoby wodne Polski?, czym jest ploso, łacha i meander?,  
w jaki sposób nawozy sztuczne szkodzą wodom?, dlaczego wybieranie Ŝwiru jest 
niekorzystne dla naturalnej rzeki?, ile wody moŜe pochłaniać 10-minutowy prysznic? 
Odmierzając z pięciolitrowego pojemnika (obrazującego ziemskie zasoby wodne) 
odpowiednią ilość wody łyŜką lub kroplomierzem, uczniowie mogli uzmysłowić sobie 
proporcje typów wód na Ziemi (m.in. woda słodka i słona, woda pitna). 

Uczestnicy warsztatów pracowali indywidualnie i zespołowo, w czasie zajęć 
zastosowano liczne techniki aktywizacyjne m.in. burzę mózgów, dyskusję, prezentacje 
multimedialne, pracę z tekstem, układanki (fot. 6, 7, 8) Analizując tekst źródłowy, 
porządkując obrazki i rozsypanki wyrazowe, dowiadywali się o przyczynach i skutkach 
degradacji wód oraz moŜliwościach wpływania ludzi na poprawę stanu środowiska 
wodnego. Tematy zrealizowane na podstawie scenariuszy opracowanych przez 
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Promowanie szacunku dla wody, jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego, … 

pracowników RZGW w Krakowie będą równieŜ inspiracją dla nauczycieli klas 
uczestniczących w warsztatach. 

Dodatkowo kaŜdy uczeń otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, z których mógł 
dowiedzieć się więcej m.in. na temat obiegu wody w przyrodzie, cech charakterystycznych 
naturalnej (nie zmienionej przez człowieka) rzeki, przyczyn i skutków jej degradacji. 
Młodsi uczniowie dostali wodną krzyŜówkę i kolorowankę ilustrującą obieg wody w 
przyrodzie. W zajęciach wzięło udział 40 klas ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
czyli ponad 900 osób. Dzięki nabytej na warsztatach szerokiej wiedzy w zakresie 
środowiska wodnego, uczniowie bezbłędnie odpowiadali na pytania konkursowe podczas 
obchodów Światowego Dnia Wody w Przemyślu. 

Przeprowadzone przez RZGW w Krakowie warsztaty potwierdzają, Ŝe dzieci  
i młodzieŜ chcą zgłębiać wiedzę na temat środowiska wodnego. Fakt ten powinien 
napawać optymizmem, zaś zapał najmłodszych do aktywnego zdobywania wiedzy 
motywuje do dalszych działań. Taki potencjał warto wykorzystać w praktyce. 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 6, 7, 8. Warsztaty edukacyjne w Przemyślu 
Źródło: RZGW w Krakowie 
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