
"WODA CENNIEJSZA NIŻ 
ZŁOTO"



Woda jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi. W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych 
organizmów znajduje się na pierwszym miejscu.

Istnieją nawet mikroorganizmy, które mogą żyć bez tlenu, ale bez wody nie są w stanie.

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmów, na przykład stanowi około 60–70% masy 
ciała człowieka.

Jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania: bierze udział w regulowaniu temperatury 
ciała, transporcie składników odżywczych, produktów przemiany materii oraz we wszystkich 
reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie.



• Woda kryje w sobie niezliczenie wiele tajemnic, wśród których są i takie,

których naukowcy do dzisiaj nie potrafią wyjaśnić. Bo też i woda nie

poddaje się żadnym fizycznym prawom.

• A my? Dzisiaj wody absolutnie się nie szanuje i nie dba o nią. Jeżeli dalej

tak będzie, to zemści się na nas to okrutnie wcześniej lub później.

• Współczesny, tzw. „nowoczesny” człowiek, rzadko zastanawia się nad rolą

i właściwościami wody. Według danych ekspertów ludzkość ma dostęp do

zaledwie ok. 0,5% zapasów słodkiej wody.

• Pozostała część jest zmagazynowana w lodowych czapach biegunów lub

znajduje się w podziemnych naturalnych zbiornikach. I jeśli w czas nie

rozpocznie się poszukiwań wody, to – wg specjalistów ONZ – wojnami XXI



Jedynie 2,5% światowych 
zasobów wody to woda słodka, 

a mniej niż 0,01% to woda pitna.

Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) około 
1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu 

do wody spełniającej podstawowe 
normy czystości - oznacza to, że 
jedna szósta mieszkańców Ziemi 

cierpi z powodu pragnienia i 
chorób wywołanych spożywaniem 

zanieczyszczonej wody.

Dla wielu społeczności oznacza to 
wysiłek codziennego pokonywania 

wielkich odległości, aby zdobyć 
wystarczającą ilość wody - czystej 

lub zanieczyszczonej.

Dla innych, oznacza cierpienie z 
pragnienia, niedożywienia i 

chorób.

Według szacunków WHO każdego 
dnia około 6 tysięcy dzieci umiera 

z powodu chorób związanych z 
niedostatkiem czystej wody. 
Oznacza to, że co 15 sekund 

umiera jedno dziecko.



JAK MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ 

WODĘ?



Napraw 
zepsuty kran.

Zrezygnuj z 
wody 

butelkowej.

Wykorzystuj 
wodę 

ponownie.

Gotuj zawsze 
pod 

przykryciem.

Uruchamiaj 
tylko pełną 

pralkę i 
zmywarkę.

Zakręcaj 
wodę 

podczas 
mycia zębów.

Wybierz 
prysznic 
zamiast 
wanny.



Przykłady oszczędzania wody można 
mnożyć, lecz jeśli każdy we własnym 
domu podejmie podstawowe kroki, by 
zacząć oszczędzać wodę, widmo 
wyczerpania zasobów może się 
oddalić.

Oszczędzać wodę warto nie tylko z 
powodów ekologii, ale również 
oszczędności. W końcu miesięczne 
rachunki to poważna pozycja w 
domowym budżecie.



CZY JAKOŚĆ 
WODY JEST 

WAŻNA?



Bezpośrednio od składu wody, czystości i po prostu 
należytej jakości zależy to, jak się czujemy, na jakich 
obrotach funkcjonujemy i jak sprawnie jesteśmy sobie w 
stanie poradzić z piętrzącymi się przed nami wyzwaniami.

Warto zatem skoncentrować się choć na krótką chwilę na 
zagadnieniu co robić, aby spożywana przez nas woda była 
płynem możliwie najwyższej jakości, czyli mówiąc inaczej, 
jak właściwie dbać o jakość wody rozumianej jako 
podstawa zdrowej diety każdego człowieka.



• Ochronie środowiska sprzyja

korzystanie z dzbanków filtrujących,

co pozwala na pozbycie się

zanieczyszczeń znajdujących się w

sieci wodociągowej, czy

spowodowanych słabym stanem rur.

Stare instalacje pozostawiają wiele

do życzenia, a stosowany do

oczyszczania wody chlor wpływa na

smak i zapach wody. Filtr dzbankowy

niweluje te następstwa, dodatkowo

zmiękcza wodę nie pozostawiając

nieprzyjemnego osadu na

powierzchni herbaty czy kawy.

• Domowa filtracja, która na bieżąco

będzie wprowadzać oczyszczoną

wodę do Twoich kranów także jest

dobrym wyjściem.



PODSUMOWANIE:

• Im mniej wody zużyjemy, tym

dłużej my i nasze dzieci i wnuki

będą mogły korzystać z dobrej

jakości wody lub z wody

globalnie!

• Pamiętajmy o szacunku do wody,

ponieważ nie jest ona

nieskończona.

• Myślę, że dobrymi słowami na

zakończenie będą:

„CO BY NIE MÓWIĆ –

KOSMOS WYBRAŁ WODĘ 

JAKO PODSTAWĘ ŻYCIA.” 

(Prof. W.W. Wernadskij) - miliardy 

lat temu, kiedy Ziemia była jeszcze 

gazowym obłokiem, istniała już 

woda – w postaci lodowego pyłu.
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DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ!
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