
Tydzień Wody 
 

20 kwietnia w Naszej Szkole wraz z Polską Akcją 
Humanitarną rozpoczęliśmy Tydzień Wody, którego celem 
było uświadomienie Nam wszystkim jakim bezcennym 
źródłem Ŝycia jest choćby kropelka H2O.  

Zadania jakie postawiliśmy przed Uczniami wymagały 
nie lada wysiłku. Na lekcjach języka angielskiego 
mierzyliśmy tygodniowe zuŜycie wody, wraz z 
wychowawcami kaŜda klasa przygotowała plakat o 
problemie zanieczyszczenia zasobów wodnych na świecie 
a w środę 22 kwietnia w Dniu Ziemi wzięliśmy udział w 
bardzo długim i wyczerpującym biegu po wodę. Na 
zakończenie kaŜdy Uczeń otrzymał butelkę Cisowianki, 
która wspiera Kampanię Wodną. Cały dochód z jej 
sprzedaŜy zostaje przekazany PAH na cele realizowane w 
ramach Kampanii Wodnej - na budowę studni w 
Południowym Sudanie. 

 

 Dzięki tak duŜemu zaangaŜowaniu kaŜda 
sprzedana butelka to dostęp do 5 litrów 

czystej wody. 
 



 
 
 

  

 Globalne przyczyny, lokalne działanie 
Bez wody nie ma Ŝycia. Oprócz zaspokajania najbardziej 

podstawowych fizjologicznych potrzeb człowieka, niezbędna jest 
ona do kaŜdej działalności. Brak dostępu do czystej wody pitnej i 
bezpiecznych sanitariatów ściśle wiąŜe się z ubóstwem i głodem. 
Jest przyczyną wielu uleczalnych chorób, duŜej śmiertelności 
niemowląt, kiepskiej opieki medycznej. W wielu miejscach na 
świecie dzieci nie chodzą do szkoły, bo w tym czasie muszą iść do 
odległych studni po wodę.  
 
Celem Kampanii Wodnej prowadzonej przez Polską Akcję 
Humanitarną jest zapewnienie jak największej liczbie osób dostępu 
do wody pitnej. Zbiórka publiczna oraz sprzedaŜ kropel i opasek 
„Zbieram wodę” umoŜliwiły dotychczas wywiercenie 8 studni i 
wyremontowanie kolejnych 10 w Sudanie Południowym oraz 
wybudowanie 5 studni w Darfurze. Dzięki temu dostęp do czystej 
wody uzyskało dziennie 22500 osób.  
 
ZaleŜy nam, aby młodzi ludzie świadomie włączali się w działania 
Kampanii Wodnej. Chcemy, by zdobywali wiedzę na temat 



problemów związanych z dostępem do wody pitnej na świecie 
oraz rozumieli, jakie skutki rodzi brak dostępu do czystej wody i 
urządzeń sanitarnych.  
 
Mamy nadzieję, Ŝe zapoznanie się z sytuacją w Sudanie 
Południowym, Darfurze, jak i w innych regionach świata nie tylko 
skłoni młodzieŜ i dorosłych do udzielenia solidarnej pomocy 
mieszkańcom tych regionów, ale takŜe wyrobi nawyk 
codziennego oszczędzania wody. 
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