
Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro. 

Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody 

pitnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda nieustannie krąży w przyrodzie, zawsze jest w ruchu. Podlewane przez nas rośliny pochłaniają 

ją z ziemi, żeby potem aparatami szparkowymi mogła być odparowana. Paruje ku górze, tworzy 

chmury i wraz z deszczem znowu dotyka powierzchni Ziemi. Nierozerwalnie związana z wodą nie jest 

tylko przyroda, jesteśmy także i my – wszechobecni rezydenci Ziemi. 

Czy wiedziałeś, że nasze ciała składają się aż w 70% z wody? Czy zauważyłeś że mgła, która spowija 

pola i łąki wczesnymi rankami, to nic innego jak zawieszone w powietrzu kropelki wody? Czy wiesz ile 

dziennie pary wodnej wdychasz? W końcu w powietrzu, dzięki któremu oddychamy także jest woda. 

Woda otacza nas wszędzie, jest to żywioł bez którego życie na Ziemi nie byłoby możliwe.  

Więc dlaczego tak wielu z nas straciło do niej szacunek? Dlaczego tak wielu z nas ją nieustannie 

marnuje? Jak wyobrażamy sobie życie za kilkadziesiąt lat, kiedy deficyt wody sprawi, że zostaną 

określone przydziały ile komu wody się należy? Czy potrafimy wyobrazić sobie wakacje beż 

leżakowania nad jeziorami? 

 

 

 

 

 

 

 



Dlaczego dbanie o środowisko jest takie ważne? Po co nam jeziora i rzeki skoro mamy tyle mórz i 

oceanów? Jak to możliwe, że mamy coraz to mniej zasobów wodnych skoro globalne ocieplenie 

powoduje roztapianie się lodowców?  

Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów grozi zmniejszeniem się powierzchni kontynentów, 

przykryciem terenów nadmorskich wodą. Czy wiedziałeś, że naukowcy twierdzą, że za 100 lat Gdańsk 

zostanie przykryty wodą?  

Jedynymi źródłami wody z których możemy czerpać są wody słodkie powierzchniowe i podziemne. 

Aby taką wodę dostarczyć do gospodarstw domowych musi ona spełniać kilka bezwzględnych 

warunków. Wody podziemne nie stanowią nieskończonego źródła, zasilane są głównie przez deszcz i 

śnieg. Stąd aby dbać o wody podziemne, ważne są tereny niezabrukowane, tereny zielone które 

chłoną wodę i przekazują ją ziemi. Wody powierzchniowe są szczególnie narażone na 

zanieczyszczenia antropogeniczne – spowodowane działalnością ludzką, bytowaniem zwierząt. 

Zasoby wody słodkiej stanowią zaledwie 1%, ich magazyny nieustannie maleją, zanikanie mokradeł 

odnotowano w Azji i Afryce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda do życia jest niezbędna, dlatego tak ważne jest aby każdy z nas indywidualnie dbał o 

środowisko. Pamiętajmy, żeby zamykać kran podczas mycia zębów, aby brać szybkie prysznice 

zamiast długich kąpieli w wannie. Może warto wprowadzić podlewanie roślin wodą po gotowaniu 

jajek lub ziemniaków, przecież zawierają one masę pierwiastków wspomagających wzrost i 

stanowiących naturalne odżywki dla zieleni. Albo zaplanować zielony ogródek na podwórku czy też 

pas zieleni, zamiast wybetonowanej kostki?   


