
Woda jest wielkim darem i skarbem. Z niej wyszliśmy i dzięki niej istniejemy.
I wielkim skarbem jest TEATR!

Z woli Zarządu Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu, w dniu

szczególnym, w dniu Międzynarodowego Dnia Teatru, przypadł mi zaszczyt i honor

wystąpienia z laudacją ukazującą dokonania olkuskiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rzecz krzewienia kultury literackiej i teatralnej

w powiecie olkuskim wśród najbardziej wymagających widzów, wśród dzieci

i młodzieży.

Nasza współpraca trwa nieprzerwanie od roku 2017, a wypracowana przez

6 lat formuła konkursowa wpisuje się w działania teatralne i parateatralne,

bezpośrednio odnoszące się do zagadnień ekologicznych, łączonych z walką o

ochronę środowiska naturalnego człowieka. Nasza wieloletnia współpraca

proekologiczna, dotycząca głównie zagadnień jednego z naszych największych

skarbów WODY, wypracowała regułę dwóch konkursów skierowanych do dzieci i

młodzieży na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Od 2017 roku wspólnie przeprowadzamy konkurs „Chrońmy źródła wody”, którego

celem jest:

● propagowanie wrażliwości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez

uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka

na środowisko,

● uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz

gospodarki ściekowej,

● rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym.

Cele konkursowe dzieci i młodzież realizuje w pracach plastycznych i literackich.



Od 2018 roku konkurs krasomówczy ekoTEATR poprzez piękne słowo promuje:

● edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży,

● rozwijanie zainteresowania teatralne,

● zwraca uwagę na potrzebę pięknego i sugestywnego mówienia oraz

kształtowanie umiejętności logicznego i poprawnego formułowania myśli.

Wybitny polski aktor Gustaw Holoubek mawiał: Jeśli dwóch ludzi rozmawia,

a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr.

Gratulując wyróżnienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Olkuszu wyrażamy podziękowanie za twórczy dialog, jaki udaje się nam

prowadzić. Rozmawiajmy ze sobą tak dalej! Twórzmy nasz Teatr!
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