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SUMMARY: In recent years we may observe growing attention that society puts on alternative energy including green 

energy from biogas. This kind of phenomena is also observed in political and economic activities. These actions arise not 

only out of concern for the environment, but are also associated with political objectives, which are diversifi cation and 

decentralization of energy supply. In the Polish society we may observe rather non supportive reaction in relation to the 

construction of biogas plants, which can be solved partially with educating the public about this type of installation. 

Social campaign as a kind of social communication is realized to: promote socially appropriate behavior, attitudes and 

values of society, or to draw attention to an important issue that has not found a solution yet. An important site of social 

impact campaign is environmental education. In this paper, we present the results of a project done by high school 

students in the school workshops in conjunction with locally and globally signifi cant bio-waste issues, which resulted in 

a positive response to the question about the actual function of social campaigns as a tool in education.
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Uwagi wstępne

 Kampanię społeczną można określić jako „zespół działań organizacyjnych 
i komunikacyjnych podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przed-
siębiorstwa, organizacje etc.; zaplanowanych wcześniej, kompleksowych i po-
wiązanych ze sobą; posiadających konkretny, jasno sprecyzowany cel, czyli wy-
kreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby osób; 
adresowanych do szerokiej publiczności; realizowanych w określonych ramach 
czasowych (od inauguracji do zakończenia kampanii); fachowo zarządzanych 
i profesjonalnie przeprowadzonych przez zawodowych komunikatorów”1. Nadaw-
cą kampanii społecznej mogą być różnego rodzaju instytucje publiczne lub prywat-
ne2, których celem jest wytworzenie pożądanych społecznie skutków u dużej liczby 
osób w określonym czasie3. Najczęściej zadaniem kampanii społecznych jest infor-
mowanie. Kampanie tego typu są reakcją społeczeństwa na zaistniałe problemy 
społeczne, które powinny być rozwiązane nie tylko za pomocą działań komunika-
cyjnych, ale także mechanizmów prawnych, technicznych i ekonomicznych4.
 Jednym z obszarów przestrzeni publicznej, w której coraz częściej prowadzone 
są kampanie społeczne, jest edukacja ekologiczna. Zauważa się, że edukacja prośro-
dowiskowa potrzebuje wsparcia i komunikacji w obrębie zarówno krótkotermino-
wych, jak i długoterminowych programów edukacyjnych5. Jak wykazali między in-
nymi Gupta i wsp. (2011), edukacja ekologiczna wspierająca się różnymi działania-
mi w ramach kampanii społecznych, przykładowo poprzez media, przynosi zado-
walające efekty i można ją uznać za dobrą praktykę. Jednakże ważnym aspektem 
projektowania kampanii, oprócz podbudowy teoretycznej, jest także przeprowa-
dzenie badań społecznych, które mogą mieć charakter jakościowy, to znaczy taki, 
który „ma na celu głębsze poznanie postaw, przekonań, motywacji i zachowań kon-
sumenta”6.
 W ostatnich latach coraz większy nacisk społeczny, obserwowany także 
w działaniach politycznych i gospodarczych, wywierany jest na inwestowanie 

1 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 66.
2 M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja i skuteczność, Warszawa 2006, s. 11, www.kampa-
niespołeczne.pl [03-03-2013].
3 D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, 
Wyd. Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s. 11.
4 Ibidem.
5 S. Gupta, S.K. Yadav , S. Saini, Innovative approaches for promoting environmental education in 
India, „The IIOAB Jurnal” 2011 t. 2, nr 3, s. 30-35; M. Grudzińska-Jurczak, i in., Effects of an edu-
cational campaign on public environmental attitudes and behaviour in Poland, „Resources, Con-
servation and Recycling” 2006 t. 46, nr 2, s. 182-197.
6 J.P. Jones, Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 107.
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w alternatywne źródła energii, w tym w zieloną energię biogazu7. Działania takie 
wynikają nie tylko z troski o środowisko, ale związane są również z celami poli-
tycznymi, którymi są dywersy ikacja i decentralizacja dostaw energii8. Kraje ta-
kie, jak Niemcy9 czy Szwecja10, poprzez długoletnie doświadczenie w propagowa-
niu i rozwijaniu energetyki biogazowej mogą służyć za przykład dla Polski, 
w której popularyzowanie biogazowni dopiero się rozpoczyna11. Ministerstwo 
Gospodarki w 2008 roku opracowało program „Bezpieczna energetyka – Rolnic-
two energetyczne”, który zakłada między innymi, że przy współudziale organiza-
cji pozarządowych w Polsce powstanie średnio w każdej gminie jedna biogazow-
nia typu rolniczego. Cel ten miałby być zrealizowany do roku 2020 i oznaczałby 
wybudowanie ponad 25 000 biogazowni, które według oceny ministra gospodar-
ki miałyby dać moc rzędu 3000 MW. Wyjściowa polska sytuacja, ob itująca 
w bariery formalnoprawne czy inansowe dla rozwoju biogazowni, nie odbiega 
od sytuacji w innych krajach12. Ważnym problemem w naszym kraju, tak jak 
w innych państwach, jest także silny opór społeczny przeciwko tego typu instala-
cjom13. Wydaje się, że jedną z metod, które powinny znaleźć miejsce w podejmo-
wanych między innymi przez rząd działaniach mających na celu dotarcie do 
 społeczeństwa, jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych powiązanych z kampa-
nią społeczną dotyczącą szeroko pojętych dobrych praktyk dla bioodpadów. 
 Zagadnienia te, oddziałując na aspekty w wielu wymiarach, czyli społecznym, 
gospodarczym oraz środowiskowym, doskonale wpisują się w rolę edukacji eko-
logicznej.

7 S.Z. Ilyas, Biogas program is a reason for its success, „American-Eurasian Journal of Scienti ic 
Research” 2006 nr 1, s. 42-45.
8 L. Bajda, J. Wojtczak, Biogaz..., op. cit.
9 S. Simon, K. Wiegmann, Modelling sustainable bioenergy potentials from agriculture for 
 Germany and Eastern European countries, „Biomass and Bioenergy” 2009 t. 33(4), s. 603-609.
10 K. McCormick, T. Kaberger, Exploring a pioneering bioenergy system: The case of Enko¨ ping in 
Sweden, „Journal of Cleaner Production” 2005 t. 13, s. 1003-1014.
11 Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010; 
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2010.
12 W.M. Budzianowski, Sustainable biogas energy in Poland: Prospects and challenges, „Rene-
wable and Sustainable Energy Reviews” 2012 t. 16, s. 342-349; A. Curkowski i in., Biogaz 
rolniczy – produkcja i wykorzystanie. Poradnik biogazowy, Mazowiecka Agencja Energetyczna, 
Warszawa 2009; L.J. Nilsson i in., Energy policy and the role of bioenergy in Poland, „Energy 
Policy” 2006 t. 34, s. 2263-2278.
13 P. Schmuck, A. Wüste, Bioenergy Villages and Regions in Germany: An Interview Study with 
Initiators of Communal Bioenergy Projects on the Success Factors for Restructuring the Energy 
Supply of the Community, „Sustainability” 2012 t. 4, s. 244-256; G. Walker, What are the barriers 
and incentives for community-owned means of energy production and use? , „Energy Policy” 
2008 t. 36, s. 4401–4405; T. Ordza, Energetyczne odpady, „Wszechświat” 2012 t. 1-3.
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Materiały i metody

 Podczas prac badawczych zaplanowano wykonanie 3 podstawowych zadań:
• przeprowadzenia zajęć szkolnych z edukacji ekologicznej „Dostrzec bioodpa-

dy” w szkole gimnazjalnej (udział 63 uczniów);
• zaprojektowania przez uczestników warsztatów kampanii społecznej na 

rzecz dobrych praktyk dla bioodpadów (24 prace) i przeprowadzenia analizy 
jakościowej zaproponowanych przez uczniów kampanii społecznych;

• stworzenia własnego projektu plakatu i ulotki poruszających kwestię odpa-
dów organicznych opartych na uzyskanych z analizy jakościowej wynikach.

 Celem realizacji zadania 1 zaprojektowano i przeprowadzono warsztaty 
z edukacji ekologicznej na temat biogazowi w gimnazjum Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Cykl lekcji, dotyczą-
cych między innymi biogazu, odbył się w dniach od 3 do 14 września 2011 roku. 
 Wybrano szkołę zlokalizowaną w pobliżu miejscowości, w której odnotowano 
wyraźny sprzeciw społeczny wobec budowy biogazowni i gdzie pomimo przy-
chylności władz gminnych budowę obiektu wstrzymano.
 Po przeprowadzonych warsztatach, które dotyczyły kwestii związanych 
z bioodpadami, zadaniem gimnazjalistów było stworzenie hasła i plakatu dla 
kampanii społecznej na rzecz odpadów organicznych. W zajęciach udział wzięli 
uczniowie z klas I-III. Prace plastyczne zostały poddane analizie jakościowej. 
 Zaproponowane przez uczniów gra iczne przedstawienie kampanii poddano ka-
tegoryzacji. Wyróżniono 3 podstawowe kategorie tematyczne plakatów. Analizie 
poddano także wypowiedzi uczniów i przytaczane przez nich argumenty mające 
przekonać społeczeństwo do zainteresowania się odpadami organicznymi.
 W odpowiedzi na zastane prace i podane przez uczniów argumenty zapro-
jektowano ulotkę i plakat mogący posłużyć kampanii społecznej na rzecz odpa-
dów organicznych, które z kolei mogą przysłużyć się rozwojowi społecznej 
 akceptacji dla energii z biogazu.

Omówienie wyników badań

 W ramach zaplanowanych warsztatów dla uczniów gimnazjum przeprowa-
dzono szkolenie na temat bioodpadów. Zaprezentowana uczniom tematyka obej-
mowała na wstępie charakterystykę rodzajów odpadów wytwarzanych przez 
człowieka (przemysłowe, rolnicze, komunalne). Uczniowie w pierwszej części 
zajęć dowiedzieli się, co to są bioodpady oraz dlaczego warto je segregować 
(uzyskiwanie biogazu, proces kompostowania), a w drugiej części szczegółowo 
omówiono metodę unieszkodliwiania zielonych odpadów oraz zagadnienia zwią-
zane z racjonalną gospodarką bioodpadami. Podczas tej części zajęć uwagę zwró-
cono na:
• historię wykorzystania przez człowieka fermentacji metanowej;
• omówienie fermentacji metanowej, czyli bioodpady jako źródło energii;
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• porównanie produkcji biogazu w Polsce i Niemczech;
• pozytywne oraz negatywne strony wytwarzania biogazu.
 Końcowym etapem zajęć była praca uczniów w grupach, podczas której (czę-
ściowo w domach) tworzyli hasła i logo na rzecz kampanii społecznej dotyczącej 
dobrych praktyk dla bioodpadów.
 Przeprowadzone przez autorów niniejszej publikacji szkolne warsztaty na 
temat szeroko pojętych bioodpadów przyczyniły się do zwiększenia wiedzy teo-
retycznej uczniów, lecz najprawdopodobniej jednorazowa akcja nie przyniesie 
oczekiwanego rezultatu wytworzenia prawidłowej postawy prośrodowiskowej. 
Warto zaznaczyć, że zajęcia te przeprowadzone zostały popularną i skuteczną 
metodą projektu, która przykładowo na duńskim Uniwersytecie w Aalborgu po-
wszechnie stosowana jest podczas kształcenia na każdym kierunku i poziomie 
studiów14, a w Polsce jest obowiązującą metodą w szkole gimnazjalnej15.
 Stworzone przez uczniów projekty kampanii społecznych poddano analizie 
jakościowej. Wyodrębniono następujące kategorie tematyczne:
• segregacja odpadów – 6 prac (rysunek 1-3);
• bioodpady – 4 prace (rysunek 4);
• dobre praktyki konsumenckie dla bioodpadów:

–  kompostowanie – 4 prace (rysunek 5 i 6),
–  produkcja biogazu – 10 prac (rysunek 7 i 8).

 Pierwsza grupa prac uczniów poruszała kwestię segregacji odpadów; na 
przykład na rysunku, obok tradycyjnych pojemników na szkło, papier i plastik, 
pojawiał się kolejny, koloru brązowego. W wielu krajach europejskich pojemnik 
tej barwy służy do sortowania odpadów organicznych, a w Polsce praktyka se-
gregowania bioodpadów, tak jak szkła czy makulatury, nie jest rozpowszechnio-
na. Ponadto rysunki opatrzone były także hasłami, na przykład: „Nie marnuję – 
segreguję”, „Ekologia w Twoich rękach”, „Nic nie marnuję, gdy segreguję i kompo-
stuję” czy „Sortuj śmieci dla dorosłych i dzieci”. Uczniowie zwrócili uwagę na 
istotność omawianej problematyki w ujęciu działań w ramach współpracy z Unią 
Europejską. Stworzono projekt, na którym znajduje się laga Unii Europejskiej, 
w centrum której umiejscowiony został biało-czerwony kształt Polski. Hasło prze-
wodnie tego projektu brzmiało: „Segregacja bioodpadów naszą wspólną sprawą”.
Kolejna kategoria prac miała za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na 
bioodpady, dlatego na plakatach uczniów pojawiały się różnego rodzaju substraty 
pokarmowe, na przykład nadgryzione jabłko, banany, kanapki. Hasła propagujące 
tę kategorię to: „Bioodpady nie są złe, same rozkładają się”, „Odpady organiczne 
życie po życiu”, „Bioodpady – nasza przyszłość”.

14 A. Kolmos, K.F. Fleming, L. Krogh, The Aalborg PBL model. Progres. Diversity and Chellenges, 
Aalborg University Press, Aalborg 2004.
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasy ikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 
nr 156, poz. 1046).
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Rysunek 1 

Segregacja odpadów naszą wspólną sprawą

Źródło: pomysły uczniów na kampanię społeczną dotyczącą 

dobryk praktyk konsumenckich na rzezcz bioodpadów”.

Rysunek 2 

Nie marnuję – segreguję

Źródło: jak w rysunku 1.

Rysunek 3 

Segregacja odpadów to nasza przyszłość

Źródło: jak w rysunku 1.

Rysunek 4

Bioodpady nie są złe, same rozkładają się

Źródło: jak w rysunku 1.

 Ostatnia dająca się wyodrębnić kategoria była najliczniejsza. Prace bezpo-
średnio odnosiły się do gospodarczego wykorzystania bioodpadów, czyli mieści-
ły się w tematyce kompostowania oraz produkcji biogazu. Problematyka kompo-
stowania poruszana była rzadziej. Uczniowie w swoich pracach przedstawiali 
proces kompostowania i jego pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 
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Hasła tego typu projektów brzmiały następująco: „Gdy kompostuję, przyroda le-
piej się czuje!”, „Bioodpady - cenne surowce”, „Bioodpady dobra rzecz, przeciwień-
stwu powiedz – precz!”, „Eko bądź codziennie, a natura odwdzięczy Ci się solennie”.
 Warto zwrócić uwagę, że prace odnoszące się do biogazu dotyczyły pozyski-
wania z niego energii i możliwości wykorzystania rolnictwa do jego produkcji. 
Głównymi źródłami reklamy w przypadku energetycznego zastosowania odpa-
dów były między innymi hasła, które brzmiały: „Przyroda – to również źródło 
energii”, „Bioodpady to nie śmieci, to odnawialna energia”, „Zamień śmieci w zie-
loną energię”, „Z bioodpadów energię mamy, środowisku pomagamy”, „Biogaz – 
green power”, „Biogaz dobry dla Nas”. Ponadto na projektach uczniów jako głów-
ne motywy widniały: liście, słońce, drzewa, biogazownia wrysowana w kwiat 
słonecznika czy biogazownia produkująca energię do aut i domów.
 Pomysły uczniów były kreatywne i pozwoliły spojrzeć na kwestię bioodpa-
dów z innej perspektywy. Całokształt warsztatów przyrodniczych „Dostrzec bio-
odpady” stał się podstawą do stworzenia własnego projektu kampanii społecznej 
na rzecz biogazu. W ramach kampanii „Energia do zmian!” powstały plakat oraz 
ulotka, które zaprezentowane zostały na rysunkach 9 i 10.
 Hasło przewodnie kampanii ma przewrotnie dwa znaczenia. Pierwsze z nich, 
dosłowne, dotyczy faktu, że energetyka w Polsce wymaga zmian, a odnawialne źró-
dła energii, w tym przypadku biogaz, są jedną z alternatyw na przyszłość. Drugie 
znaczenie hasła, metaforyczne, odnosi się do stwierdzenia, że sami ludzie powinni 
mieć w sobie energię do zmian, co potencjalnie wpływa na wiele aspektów życia 
człowieka. Pierwszym narzędziem kampanii jest ulotka, która na stronie tytułowej 
zawiera hasło oraz jej logo. Na kolejnej wypisano współczesne problemy cywiliza-
cyjne. Wymieniono: bezpieczeństwo energetyczne państw i społeczeństw, ochronę 
klimatu, składowanie odpadów, ochronę wód i poprawę jakości wyeksploatowa-
nych i zdegradowanych gleb. Wybrano te elementy, ponieważ każdy z wymienio-
nych czynników dotyczy całej cywilizacji i każdej jednostki. Na kolejnej stronie 
ulotki prezentuje się możliwość zastosowania bioodpadów do produkcji biogazu, 
która stanowi drogę do rozwiązania wymienionych na poprzedniej jej stronie pro-
blemów. Wyszczególnia się substraty, z których produkowany jest biogaz, oraz 
wskazuje się, że gospodarcze zastosowanie biogazu to tradycyjne (znane od staro-
żytności), współczesne (praktycznie wykorzystywanie w wielu krajach świata) 
źródło energii, którego gospodarcze zastosowanie zapewnia rozwiązanie proble-
mów społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych. Ostatnia strona ulotki po-
święcona została uzmysłowieniu odbiorcy, czyli każdemu „energożercy”, kilku 
faktów dotyczących wykorzystania biogazu. Postawione pytania mają zachęcić do 
szukania odpowiedzi i zastanowienia się nad poruszaną problematyką, co z kolei 
będzie skutkować zwiększeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zapro-
ponowana ulotka napisana została łatwym, przystępnym językiem, który tra iać 
powinien do każdego odbiorcy, a przede wszystkim do ludzi młodych.
 Plakat to kolejne narzędzie, którym posługuje się prezentowana kampania. 
Głównym celem tej formy reklamy jest ukazanie bioodpadów jako substratów, z 
których powstaje energia. Motyw z plakatu, czyli żarówka wypełniona odpadami 
biologicznymi, umiejscowiony został także na ulotce. Żarówka stanowi nawiąza-
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Rysunek 5 

Bioodpady – cenne surowce

Źródło: jak w rysunku 1.

Rysunek 6 

Eko bądź codziennie, a natura odwdzięczy Ci się solennie

Źródło: jak w rysunku 1.

Rysunek 7 

Z bioodpadów energię mamy, środowisku pomagamy

Źródło: jak w rysunku 1.

Rysunek 8 

Przykładowe projekty w kategorii „produkcja biogazu”

   Źródło: jak w rysunku 1.

nie do energii elektrycznej, która współcześnie jest 
niezbędna do życia człowieka. Natomiast znajdują-
ce się w jej wnętrzu odpady mają uzmysłowić od-
biorcy potencjalne ich znaczenie w biogazowniach 
i przy wytwarzaniu energii. Zdecydowano się na 
nawiązanie do tych dwóch elementów, ponieważ 
energia elektryczna stanowi niezbędny element ży-
cia współczesnego społeczeństwa, a generowanie 
odpadów organicznych jest domeną każdego czło-
wieka. Na plakacie widnieje hasło całej kampanii na 
rzecz biogazu – „Energia do zmian!” oraz wyrażenie 
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- „Energetyczne odpady”, które mogą zwrócić uwagę na energetyczną rolę biood-
padów. Zastosowano taką grę słowną, ponieważ ma ona wywołać efekt zacieka-
wienia i dążenie do rozwiązania tej łamigłówki słownej u potencjalnego odbior-
cy. Ponadto za pomocą umieszczonego na plakacie hasła „Bądź świadomy” posta-
nowiono w bezpośredni sposób nawiązać do świadomości ekologicznej odbiorcy 
kampanii. Rolą tych haseł jest wzbudzenie zaciekawienia odbiorców oraz odwo-
łanie się do ich wiedzy lub uzmysłowienie jej braku. Podobnie jak w ulotce, mają 
one sprowokować ludzi do zgłębienia wiedzy na temat możliwości powstawania 
energii z odpadów organicznych. Ponadto unika się słowa „biogaz”, aby odbiorca 
sam odkrył fakt powstawania energii na drodze fermentacji beztlenowej zacho-
dzącej w biogazowniach. Taki ciąg działań, czyli zaciekawienie-uzmysłowienie 
i formy proponowanej kampanii (ulotka i plakat), ma doprowadzić do zwiększe-
nia wiedzy społeczeństwa na temat biogazu i zmiany jego nastawienia do zasto-
sowania tego rodzaju źródła energii.
 Do stworzenia świadomego społeczeństwa, którego celem jest dążenie do roz-
woju gospodarczego z poszanowaniem środowiskowych działań ochronnych, 
potrzebna jest edukacja ekologiczna. W literaturze zaznacza się, że to na pań-
stwie i samorządach lokalnych spoczywa obowiązek promowania edukacji pro-
środowiskowej, ale dostrzega się także istotną rolę szkół, mediów i organizacji 
pozarządowych16. Preferuje się w ten sposób promowanie współpracy i partner-

16 F.D. Mussal, O. Kuik, Local acceptance of renewable energy – A case study from southeast, 
„Energy Policy” 2011 t. 39, s. 3252-3260; P. Schmuck, A. Wüste, Bioenergy Villages and Regions 

Źródło: T. Ordza, projekt kampanii społecznej na rzecz bioodpadów wynikający z badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej  

Edukacja ekologiczna jako narzędzie służące do zwiększania świadomości społecznej na temat produkcji bioga-
zu, zielonej energii oraz biogazowni.

Rysunek  9-10

Projekt plakatu kampanii społecznej „Energia do zmian!”
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stwa pomiędzy tymi instytucjami17. Jedną z możliwości tworzenia takiej platfor-
my współdziałania jest między innymi rozwijanie świadomości prośrodowisko-
wej pracowników poprzez organizowanie warsztatów. Zaskakujące jest, że na-
uczyciele jako pracownicy oświaty mają szeroką konceptualizację edukacji eko-
logicznej, lecz według badań Gupta i in. (2011) oddziaływanie szkoły w tym 
aspekcie nie jest duże. Na gruncie polskim wart odnotowania jest również fakt, 
że pomimo „zielonej furtki” dla budowy biogazowni w Polsce biogaz i biogazow-
nie są nieobecne w obowiązującej obecnie Podstawie programowej, zgodnej 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół18.

Podsumowanie

 W edukacji ekologicznej przede wszystkim powinno liczyć się partnerstwo 
i współdziałanie między innymi organizacji pozarządowych, lokalnych władz 
i sektora gospodarczego czy miejscowych mediów, a pozytywny skutek odnoszą 
te projekty, które wiążą wpływy lokalnej ludności z biznesem. Okazuje się, 
że działania wykorzystujące także kampanie społeczne czy programy badawcze 
mają dalekosiężny wpływ zarówno na ochronę środowiska, jak też na gospo-
darkę19.
 Świadomość społeczną determinuje potrzeba wiary społeczeństwa w zmia-
ny instytucjonalne. Istnieje szereg państw, w których programy środowiskowe są 
ograniczane przez wpływ polityczny, a dominantami stają się krótkoterminowe 
cele gospodarcze czy społeczne, realizowane kosztem środowiska20. Ważna jest 
więc współpraca władzy na różnych szczeblach – organizacji pozarządowych, 
szkół, przemysłu oraz mediów – w budowaniu i kształtowaniu świadomości eko-
logicznej społeczeństw. Dobrze zaprojektowana i poparta badaniami kampania 
społeczna, poprzez swoją uniwersalność oraz szeroki zasięg oddziaływania, jest 
jednym z najlepszych narzędzi do osiągnięcia tego celu.

in Germany: An Interview Study with Initiators of Communal Bioenergy Projects on the Success 
Factors for Restructuring the Energy Supply of the Community, „Sustainability” 2012 t. 4, 
s. 244-256.
17 K. McCormick, T. Kaberger, Exploring a pioneering bioenergy system: The case of Enko¨ ping in 
Sweden, „Journal of Cleaner Production” 2005 t. 13.
18 Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
19 B. Bishnu Bhandari, A. Osamu, Environmental Education in the Asia-Paci ic Region: Some Prob-
lems and Prospects, „International Review for Environmental Strategies” 2000 t. 1, nr 1, s. 57-77.
20 M. Harvie, P. Jaques, Public awareness and the environment: How do we encourage environ-
mentally responsible behaviour? „Water Science and Technology: Water Supply” 2003 t. 3, nr 3, 
s. 247-254.


