
 
 

Światowy Dzień Wody – informacje uzupełniające dla 
nauczycieli w ramach spektaklu „SPRAWA WODY – Kto ją 
nam kradnie?” 

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie począwszy od 1993 r. 22 marca, w celu podniesienia 

świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. 

Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną 

dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Światowy Dzień 

Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Valuing Water”. Dotyczy tego, czym jest woda dla ludzi, jaka 

jest jej prawdziwa wartość i jak możemy lepiej chronić ten ważny zasób. 

Malejące z roku z na rok zasoby wody powodują natomiast wzrost kosztów jej pozyskania, co na razie 

odczuwają jedynie najbiedniejsze kraje. W Polsce średnie zużycie wody na osobę wynosi około 150 

litrów. Dla porównania: w USA na jednego Amerykanina przypada nawet 575 litrów wody pitnej,  

a w Mozambiku zaledwie 5 litrów na jednego mieszkańca. Rozbieżności są kolosalne. Nierównomierne 

rozmieszczenie zasobów wody pitnej i coraz większe potrzeby ludzi niosą za sobą ryzyko konfliktów 

wojennych o wodę.  

Ślad wodny mówi o tym ile naprawdę zużywamy wody. Narzędzie to mierzy, jak dużo powierzchni 

Ziemi i wody potrzeba do zasobów, które na co dzień konsumujemy. Określa on sumę wody zużytej 

przez nas bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio zużywamy wodę do picia, mycia czy prania - 

widzimy ile i w jaki sposób zużywamy tę wodę. Pośrednio natomiast zużywamy wodę wirtualną, którą 

wykorzystujemy do produkcji dóbr konsumenckich jak żywność, ubrania, sprzęt codziennego użytku. 

Im bardziej skomplikowany proces produkcji, tym większy ślad wodny. Więcej informacji do pobrania: 

https://cutt.ly/5zES7Zs. 

Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie 

zużycia wody na niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co 

kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele 

sposobów oszczędzania wody takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy 

zakręcanie wody podczas mycia zębów. 

Przez wiele lat panował trend na utwardzanie przydomowych podwórek. Kostka, którą wykładane są 

podjazdy czy nawet całe tereny wokół domu, jest łatwa w utrzymaniu, ale zmniejsza zdolność retencji 

gleby. Sprawia, że woda zamiast stopniowo wsiąkać w podłoże, po prostu spływa – często do 

kanalizacji deszczowej lub do rowów, które ją odprowadzają do rzek. To zjawisko nie tylko sprzyja 

suszy, ale również podtopieniom, które pojawiają się na skutek nawalnych opadów deszczu. Więcej na 

temat: https://cutt.ly/MzEDtKY. 

Dobrym sposobem na oszczędzanie wody jest zamiana trawników (których podlewanie pochłania 

tysiące litrów wody) na kwietne łąki - pachnące, oddające wilgoć środowisku, wspomagające bio-

retencję. Kwietne łąki doskonale sprawdzają się zarówno w przydomowych ogródkach, jak i w parkach 

czy na skwerach miejskich. Więcej informacji na:  https://cutt.ly/uzEDp4p i https://cutt.ly/wzEDgbN. 

Warto także gromadzić deszczówkę do podlewania roślin ogrodowych. Od wielu lat, naprzemiennie  

z okresami suszy, w Polsce pojawiają się nawalne deszcze. Przy wykorzystaniu deszczówki, można 

zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie nawet do 60%. Tutaj realna oszczędność pieniędzy idzie  

w parze z proekologiczną postawą. Zebraną wodę można podlać ogród albo użyć jej do pojenia 

zwierząt, mycia, prania, prac porządkowych oraz do spłukiwania toalet. Ponadto gromadzenie 

deszczówki może w znacznym stopniu zredukować spływ powierzchniowy wody deszczowej, a co za 

tym idzie, z jednej strony chronić przed podtopieniami, z drugiej strony zapewniać potrzebną wodę na 

bezopadowe i upalne okresy suszy. Więcej informacji: https://cutt.ly/IzEDztO. 

Każda niezagospodarowana kropla deszczu z czasem spływa do rzek i Bałtyku. Każdy z nas ma wpływ 

na zatrzymanie wody w środowisku, a dobre praktyki dostępne są w ilustrowanej broszurze dostępnej 

na stronie: https://cutt.ly/5zES7Zs. 
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