
   

  

 
 
Gazetka Szkolna Numer Specjalny Kwiecień 2008 
SP 118 Wrocław Nr 3 

Woda a życie 

Przed miliardami lat, wśród burz i chaosu, 

Wyborem boskiego dla ludzi losu, 

W bezkresnych oceanach rodziło się życie, 

I coraz głośniejsze stawało się jego tętna bicie. 

 

Mijały lat miliony, od brzasku do zmierzchu, 

Od Słońca gorącego wschodu i zachodu, 

Od południa ku północy, aż po antypody, 

Życie każdego dnia wypełzało z wody. 

 

Zapełniało lądy stałe, zachłanne i nienasycone, 

Na zawsze z wodą związane i wody spragnione. 

Po miliardach lat wciąż w wodzie powstaje, 

Z wody się składa, bez niej gnije, wodzie hołd 
oddaje. 

 

A skoro woda jest warunkiem ludzkiego istnienia, 

Istnieje świat zwierząt, roślin i materii ożywienia, 

Najtroskliwszej od człowieka wymaga ochrony, 

Bardziej niż źrenica oka i diamenty królewskiej 
korony. 

 

Agnieszka Wieraszko, klasa 6a  
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Co to jest ekologia? 

Ekologia. To popularne słowo, spotykane w środkach masowego przekazu oraz 

w czasopismach od najmłodszych lat. Lecz co ono właściwie oznacza? Termin 

„ekologia” pochodzi od greckich słów oikos – dom, miejsce życia i logos – na-

uka. A więc nauka o miejscu, w którym żyją organizmy. Ekologia bada wzajem-

ne zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem, w którym żyją. Nazwę tę 

wprowadził prof. Ernst Heackel w 1869r., wyodrębniając ją z biologii jako osob-

ną dyscyplinę naukową. Dzięki pracy ekologów nie musimy czekać na skutki 

naszych działań (na przykład budowy autostrady przez las), możemy wcześniej 

przewidzieć zagrożenia i podjąć środki zaradcze lub, jeżeli to możliwe zmienić 

decyzję. „Ekologiczny sposób myślenia” oparty jest na planowaniu działań 

i podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem podstawowych zasad ekologii. 

©Mirosław Sadowski, VIe 

Przyroda nie zna  

nagrody ni kary, 

zna tylko konsekwencje  

 

R.Ingersoll  

 

Wycięty las  

Szumi już tylko w nas 

Jan Sztaudynger  

 

Jeśli myślisz rok naprzód 

sadź ryż 

Jeśli myślisz 10 lat naprzód 

sadź drzewo 

Lecz jeśli myślisz 100 lat na-

przód 

ucz ludzi  

Przysłowie chińskie 

CIEKAWE PRZYSŁOWIA EKOLOGICZNE 

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych 

przodkach. 

Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci 

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku  

takiej odpowiedzialności za świat, która 

dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. 

Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś. 

 

Vaclaw Havel 

 

 

Przyroda bez człowieka może żyć 

ale człowiek bez przyrody 

zginie. 

 

 

Znalazła Agata Kocimska-Zych, Va 
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Dzień Ziemi – nazwa akcji prowadzonej corocznie wiosną, której celem jest promowa-
nie ekologii w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić ludziom jak 
kruchy jest ekosystem naszej planety. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z przesileniem 
letnim i sprzyjającą wtedy aurą, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez maso-
wych. Dzień Ziemi obchodzony jest w okresie równonocy wiosennej na Półkuli Północ-
nej oraz równonocy jesiennej no Półkuli Południowej. Oba te dni wyróżniają się tym, że 
na całej planecie ludzi dzień trwa tyle samo co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych 
kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkre-
śla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych 
różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy 
przynależności etnicznej wszyscy przedstawiciele homo sapiens, dzielą między siebie tą 
samą planetę, która według organizatorów Dnia Ziemi jest naszym wspólnym dobrem. 
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McCon-
nell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy 
raz Dzień Ziemi ogłosił 21 marca burmistrz San Francisco, Joseph Alioto w 1970 r. Ideę 
poparł sekretarz generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 podpisał proklamację, 
w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone 
obchodzą Dzień Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w znak zodiaku baran 
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. Ma to zwykle miejsce 
20 lub 21 marca. W 1970 roku propagatorzy ekologii postanowili nazwać organizowane 
22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stałe się zaczynem dorocznych 
obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochro-
nę środowiska. Z czasem liderzy, którzy wypromowali Dzień Ziemi przyjęli bardziej 
pragmatyczne stanowisko. Jednak w społeczeństwie pojawiło się wiele organizacji, które 
wykorzystywały Dzień Ziemi, jako pretekst do promowania zmian w ustawodawstwie 
oraz rozpowszechniania postaw proekologicznych wśród Amerykanów. Idea Dzień Zie-
mi w Polsce- Dnia Ziemi nie mogła przedostać się do Polski przez 20 lat, gdyż kraj znaj-
dował się za żelazną kurtyną. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku 1990. 
Dzięki przywróconej Polakom wolności, organizacje pozarządowe promujące postawy 
ekologiczne mogły żywo włączyć się w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. W Pol-
sce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która czę-
sto zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI w. 
Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży 
oraz całemu społeczeństwu, należy dbać o nasze środowisko naturalne. 

 ©Wiktoria Podemska, Va 
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Wyniki międzynarodowego konkursu „Woda a życie" 

Ogłoszenie komisji konkursowej 

Kategoria – prezentacje multimedialne 

I miejsce – Marta Palczewska, kl. 5b, SP 118 Wrocław oraz Jewgien Grubijan lat 11, SP 29, Ukraina. 

II miejsce – Kinga Pruchnicka, SP 1 

III miejsce – Rutman Kirił, lat 13, kl. 6, SP 5, Ukraina. 

Wyróżnienie: Dominika Borkowska, kl. 5c, SP 118; Oljeksandr Bjerdanow, lat 13, Ukraina; Mateusz Lewko, 

SP 118. 

Kategoria – konkurs literacki 

KLASY 0-3 

I miejsce – Anastazja Bonczar – Chmielnicko, Ukraina.  

II miejsce – Jakub Lachowicz – SP 28, Wrocław.  

III miejsce – Ganna Bogusławska, Ukraina. 

Wyróżnienie – Igor Paszczyk, SP 118, Wrocław, Świetlica. 

KLASY 4-6 

Nagroda Grand Prix: Natalia Czalenko – Ługomsko, Ukraina. 

I miejsce – Amalia Awalian – Donieck, Ukraina; Mikołaj Murczkiewicz – SP 118, Wrocław; Monika Świątek 

– SP 22, Wrocław. 

II miejsce –Anna Bojko – SP 118, Wrocław; Paweł Szypilin – Sewastopol, Ukraina. 

III miejsce – Magda Cygan – SP 50, Wrocław; Agnieszka Wieruszko – SP 118, Wrocław; Galina Leoszko – 

Mogilewo, Ukraina.  

Wyróżnienie: Paulina Plota – SP 118, Wrocław; Michał Peszko – SP 22, Wrocław; Mateusz Wolny – SP 1, 

Wrocław. 

Kategoria – prace plastyczne 

Klasy 0-3 

I miejsce –  Zofia Tobiasz, lat 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7; Obrawit Inna, lat 8, Ukraina. 

II miejsce – Kamila Rachubik, lat 8, SP 118.  

III miejsce – Julia Bujar, lat 6,5 Przedszkole nr 80. 

Wyróżnienie: Narcyza Krajewska, lat 8, SP 118; Ola Wiśniewska, lat 8, ZSP nr 7; Michał Skiba, Ola Hołda, 

Kamila Skrzynecka, SP 118. 

Klasy 4-6 

I miejsce – Maria Myśków, lat, 11, SP 118; Wiktoria Czechowa, lat 13, Ukraina. 

II miejsce – Katarzyna Cicha, lat 11, SP 22. 

III miejsce – Karolina Ponikowska, lat 11, SP 118. 

Wyróżnienie: Marina Iwczenko, lat 11, Ukraina; Alicja Chomik, lat 10, SP 50. 

Kategoria – plakat (wszystkie klasy) 

I miejsce – Radczenja Anastazja Wasiliewna, lat 12, Ukraina; Daniel Tatarek, lat 12, SP 22. 

II miejsce – Daria Olszewska, lat 9, ZSP nr 7. 

III miejsce – Wioletta Bartczak, lat 13, SP 118. 

Wyróżnienie: Maciej Bator, lat 9, SP 22; Beata Mendocha, lat 12, SP 28; Agata Rycombel, lat 12, SP 22; Ma-

ciej Kurczewski, lat 11, SP 22.  Dodatkowe wyróżnienie dla pracy zbiorowej z Przedszkola nr 80, wykonanej 

przez dzieci z „Zielonej Dolinki” pod kierunkiem pani A. Wiśniewskiej i pani A. Janus. 

Autorzy: Antoś Wiśniewski, Blanka Wirszelis, Marta Sidorowicz, Mateusz Wantuch, Ola Ziaja, Szymon So-

wicki, Julia Bujar, Michał Stanilewicz  
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Dnia 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, na 
trzeciej i czwartej lekcji, odbyło się 
ogłoszenie wyników konkursu „Woda 
a życie”. O tym, kto wygrał ten konkurs 
możecie przeczytać na stronie 4. Gości 
przybyłych na rozdanie nagród witały 
w hallu Aleksandra Stawecka i Natalia 
Petri. Laureaci i ich opiekunowie byli 
następnie  prowadzeni do stołówki. 
Prócz nich na apelu obecni byli przed-
stawiciele każdej klasy.  

Kiedy wszyscy zajęli już miejsca, pani 
dyrektor Babrbara Rotte wygłosiła 
krótkie powitanie. Następnie przema-
wiały: p. Lidia Cichal i p. Joanna Ma-
ciaszek-Klimczyk. Zanim ogłoszono 
wyniki, dwie dziewczynki z przedszko-
la Zielona Dolinka  powiedziały dow-

cipne wierszyki. Dalszą część uroczystości prowadzili Agata Kocimska-Zych 
i Mirosław Sadowski. Nagrody wręczali pani dyrektor Babrbara Rotte, pani 
Barbara Błoch i prezes hali „Tęcza”.  

W czasie ogłaszania wyników koło wokalno-taneczne naszej szkoły 
(pod opieką p. Joanny Maciaszek-Klimczyk) wykonało dwie piosenki – 
„Chodź pomaluj mój świat” i „Znak pokoju”. Prócz tego p. Lidia Cichal re-
cytowała wiersz Natalii Czalenko, zdobywczyni Grand Prix. Prócz tego moż-
na było zobaczyć krótkie przedstawienie, w wykonaniu: Natalii Łazarewicz, 
Beaty Szeląg i Agaty Górskiej. Wszyscy wykonawcy, a także laureaci kon-
kursu zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. 

 Po skończonej uroczystości, wszyscy uczestnicy uroczystości zjedli 
poczęstunek przygotowany przez panie: Elżbietę Wdowczyk i Ewę Żmidziń-
ską. Dodatkowo, goście specjalni otrzymali złote rybki wręczane przez Alek-
sandrę Stawecką i Natalię Petri, przygotowane wcześniej przez p. Elżbietę 
Dołęgę. Następnie uczniowie i nauczyciele rozeszli się do klas, a goście wró-
cili do domów.   

©Mirosław Sadowski, VIe 
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Oto oficjalny komunikat: Mount Everest nie jest najwyższą górą na świecie. Ze swoimi 
marnymi 8848 metrami jest o kilometr niższy niż majestatyczny Mauna Kea. Ten gigan-
tyczny wulkan wyrasta na wysokość 10203 m z dna Oceanu Spokojnego. Jest to rekord 
światowy. Wierzchołek góry przebija powierzchnię wody i przeistacza się w bajeczną 
hawajską wyspę. Dotarcie do niej od podnóża góry zajęło mi trochę czasu… 

Rozległe łańcuchy skał podwodnych – czy Atlantyk pęka? 

Znów jestem na posterunku. Pożeglowałem na środek Oceanu Atlantyckiego. Jak mówi-
łem, pod oceanem biegnie najdłuższe pasmo górskie. W dole, pośrodku, na linii łączącej 
Islandię z Antarktydą rozciąga się pasmo nazwane banalnie Grzbietem Śródatlantyckim. 
Ma ono 11000 km długości i wznosi się miejscami na wysokość 4 km. Szczyt pasma 
przebiega zazwyczaj 2 km pod wodą. Prawdę mówiąc, to pasmo nie jest tak monotonne 
jak się wydaje. Na całej długości przez szczeliny w podłożu wydobywa się rozpalona do 
czerwoności, upłynniona lawa. Stykając się z wodą oziębia się, stygnie i twardnieje. Jest 
materiałem, z którego powstają nowe wzniesienia. A stary, poczciwy grzbiet tworzy no-
we dno. Zgodnie z ostatnimi wyliczeniami Atlantyk każdego roku poszerza się o całe 
4 cm. Niestety nie miałem tyle czasu aby to zmierzyć. 

Kto ma najwięcej brzegów? 

Wracam na ląd. Czy wiecie, iż gdyby połączyć wszystkie linie brzegowe, otoczyłyby 
Ziemię 13 razy? Brawo Kanado! Jesteś nie tylko jednym z największych krajów, ale ma-
jąc 90.000km wybrzeża jesteś najbardziej morskim z morskich krajów! Na drugim miej-
scu znajduje się Indonezja z wybrzeżem o długości zaledwie 47 000 km. 

Zakończenie 

W końcu lecę na Hawaje, aby zobaczyć najwyższe klify morskie. Kiedy skoczysz z ich 
krawędzi, będziesz spadać 1 km, zanim wpadniesz do wody. Nie spotkacie mnie jednak 
w ich pobliżu. Kończę ten reportaż, siedząc bezpiecznie na tarasie w hotelu z widokiem 
na Ocean.              M. Sadowski 

UPIORNIE GŁĘBOKO 

Jak naprawdę wygląda morskie dno? Czy rzeczywiście jest głęboko nudne, mono-

tonne i płaskie? Czy też są tam skały, wulkany i doliny? Czy głębokie morskie dno 

jest popękane? W naszej gazecie „Ikarek” zawsze docieramy do sedna sprawy. 

Wysłaliśmy naszego reportera Mirka Sadowskiego ze specjalną, wyjątkową mi-

sją. 

Podwodna góra, wyższa niż Mount Everest! 
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Przerażająca pustynia jest prawdopodobnie ostatnim miejscem, gdzie należałoby 

oczekiwać bujnej zieleni upraw. A jednak rolnicy orzą tam i sieją od tysięcy lat. Jak 

więc można zamienić jałowy suchy piach, w żyzny grunt. Metodą irygacji, czyli mó-

wiąc prościej, nawadniania. Nasz reporter, Mirosław Sadowski spróbuje je opisać... 

1.Wykop sobie quanat czyli poziemny akwedukt. Oto jak działa:1) Wysoko w górach 
drąży się wysoką studnię. 2) Na pustyni kopie się rząd pionowych tuneli służących jako 
włazy i wentylacja. 3) Następnie kopie się tunel dochodzący aż do pola. 4) Pozostaje już 
tylko wykopać studnię w polu… 5) …i ciągnąć wodę. 

Komentarz: Będziesz w szacownym towarzystwie, jeśli wybierzesz ten sposób. Jest 
genialny, a wymyślili go rolnicy sumeryjscy około 6000 lat temu. A wiesz co jest najlep-
sze? Ponieważ woda przepływa pod ziemią, nie paruje, więc jest lodowato chłodna. Qu-
anaty sprawdzają się do dziś w Iranie, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. 

2.  Zrób murek. Deszcze rzadko padają na izraelskiej pustyni Nagaw (nagaw – suchy). 
Tamtejsi farmerzy nauczyli się wykorzystywać najmniejsze opady. Wznoszą niskie ka-
mienne murki wokół swoich pól. Ścianki łapią wodę, która rowkami spływa z powrotem 
na pola. 

Komentarz: Kolejny stary i sprawdzony sposób. Taki są zawsze najlepsze…  Murków 
użyto po raz pierwszy przed blisko 2000 lat. Ostatnio znów wracają do łask rolników. 

3. Pokryj pole folią. Na tej samej pustyni Nagaw często widzi się rzędy roślin ponakry-
wane folią. Dzięki temu parująca woda spływa z powrotem na pole. 

Komentarz: Proste i funkcjonalne rozwiązanie. Musisz tylko położyć na ziemi długą 
rurę z małymi otworkami i posadzić rośliny po obu stronach. Następnie zakryj długim 
pasem folii. Niech woda wycieka powoli z rury, nawadniając rośliny u korzeni. Folia 
zapobiega parowaniu wody i jej utracenie. 

4. Zastosuj ogromną deszczownię. Na Saharze, w Libii, farmerzy nawadniają pola za 
pomocą wielkich, obrotowych deszczowni. Ich długie ramiona krążą po polach jak wska-
zówki olbrzymich zegarków. Woda jest pompowana z dużych głębokości. 

Komentarz: Bardzo dobra, choć droga opcja. Nie trzeba węży, ani kubłów wody. Mając 
tak wymyślne deszczownie, pustynni farmerzy stworzyli wielkie, okrągłe pola o średnicy 
ponad pół kilometra. Z góry wyglądają jak zielone talerze na piasku. Cały proces jest 
sterowany komputerowo. 

A co potem? Kiedy już obrócisz piaszczysta pustynię w kwitnącą krainę , przekonasz się 
jak wiele rzeczy można tam wyhodować: ananasy, sałatę, brokuły, marchew, cytryny, 
fasolę, paprykę, drzewa migdałowe, chryzantemy, selery, pomarańcze, brzoskwinie 
i pomidory. 
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Wszyscy to wiemy – wyczerpują się pomału złoża ropy naftowej, gazu, węgla. Grożą nam 

braki energii, a apetyty mamy coraz większe. Zaczynamy rozglądać się za nowymi zasoba-

mi, które pozwoliłyby produkować prąd i ciepło w wystarczających ilościach. Przyjrzyjmy 

się za to, jak pomysłowi potrafią być ludzie i na jakie metody pozyskania upragnionej 

energii wpadli.  

Energia rzek 
Energię płynącej rzeki przetwarza się zazwyczaj na energię elektryczną lub bezpośrednio do 
napędu maszyn: turbiny lub koła wodnego. Największa elektrownia wodna znajduje się na Para-
nie, na granicy Brazyli i Paragwaju. Największe polskie elektrownie są we Włocławku, Porąbce, 
Żarnowcu, Myczkowcach i Solinie. 

Energia fal morskich 
Teoretycznie znamy już metody zamiany energii falowania morza na energię elektrycz-
ną. Praktyczne ich wykorzystanie jest jednak utrudnione ze względu na zmienną wysokości fal 
i wytrzymałość elektrowni. Zazwyczaj wykorzystuje się następujące metody: 1) fale powodują 
ruch powietrza, które napędza turbinę;  2) fale wlewają się przez ścianki zbiornika, nadmiar 
wody wypływa ze zbiornika, napędzając turbinę. 

Energia geotermalna 
W tej technologii wykorzystuje się energię cieplną wód geotermalnych. Wykonuje się specjalne 
odwierty do głębokości zalegania tych wód, wypompowuje się wodę, odbiera od niej ciepło 
i ochłodzoną wtłacza z powrotem do złoża. Gorącą  wodę przeważnie wykorzystuje się bezpo-
średnio w układach centralnego ogrzewania. Można również stosować ją do produkcji energii 
elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Energia 
geotermalna na szeroką skalę wykorzystywana jest w Islandii, natomiast w Polsce jedynie 
w czterech zakładach ciepłowniczych. 

Energia wiatru 
Ocenia się, że z energii wiatru można uzyskać moc 40 TW. Jest to nikły procent mocy wszyst-
kich wiatrów na kuli ziemskiej, ale nie wszędzie można postawić wiatraki  np. wysoko w gó-
rach, czy na otwartym morzu. Nie każdy też wiatr można w tym celu wykorzystać. Wytwarzanie 
prądu elektrycznego w elektrowniach wiatrowych, przy pomocy turbin wiatrowych, jest ekolo-
gicznie czyste. Szacuje się, że produkcja prądu w tej technologii jest opłacalna, gdy wiatr wieje 
z minimalną prędkością 5 m/s. 

Biomasa 
Biomasa to materia organiczna, którą można spalić i otrzymać energię cieplną do bezpośrednie-
go wykorzystania lub produkcji prądu elektrycznego, przerobić na gaz, wytworzyć z niej olej, 
alkohol etylowy do silników spalinowych. W  Polsce najpoważniejszymi źródłami biomasy jako 
źródła energii odnawialnej są słoma i odpady drzewne. 

Energia słoneczna 
W każdej sekundzie dociera do ziemi mnóstwo energii słonecznej. Blisko połowa tej energii 
ulega odbiciu, rozproszeniu i pochłonięciu w atmosferze ziemskiej. Resztę można by wykorzy-
stywać i wykorzystuje się ją ostatnio coraz częściej i na coraz większą skalę. Możemy bezpo-
średnio wykorzystywać energię słoneczną do ogrzewania, czyli zamieniając ją na energię ciepl-
ną, tak jak to robimy od wieków, bądź zamieniać ją na inne rodzaje energii. Do zamiany energii 
słonecznej na prąd elektryczny służy ogniwo fotoelektryczne (inaczej fotoogniwo, ogniwo sło-
neczne) często łączone w tzw. baterie słoneczne. 

©Mirosław Sadowski, VIe 
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Fakty na temat wody i jej spożycia: 
 

Picie ponad 1 litra wody dziennie zmniejsza ryzyko powstania raka okrężnicy oraz pęcherza 
o około 50%, a o 79% ryzyko powstania raka piersi. 

Picie ponad 1,5 litra wody dziennie zmniejsza ból (np. głowy, brzucha) w 80% przypadkach. 
woda stanowi 60-70% masy ludzkiego ciała. 
75% społeczeństwa USA jest chronicznie odwodniona (w Polsce nie prowadzono podobnych 

badań, ale możemy sobie wyobrazić ich wynik). 
Czując pragnienie już jesteś odwodniony (osoby młode już przy utracie 1-2% wody odczuwają 

pragnienie, podczas gdy osoby starsze przy 5-6%). 
Już 2% odwodnienie sprawia, że mamy problem z koncentracją i pamięcią. 
Pozbawienie organizmu wody na okres 48 godzin wystarczy, aby zagrozić żywotnym jego funk-

cjom. 
Tylko 1% światowych zasobów wody jest zdatnych do spożycia (wody słodkie bez uwzględnie-

nia lodowców);. 
80% chorób ma związek ze złą jakością wody i nie dotyczy to tylko brudnej wody ale również tej 

butelkowanej ubogiej w związki mineralne (Badania Światowej Organizacji Zdrowia). 
Co roku 7 milionów ludzi umiera na choroby spowodowane złym stanem wody, w tym 2,5 milio-

na dzieci poniżej 5 roku życia (World Water Council). 
Przewiduje się, że do roku 2025 ilość wody zmniejszy się o 50% w krajach rozwijających się  

i o 18% w krajach uprzemysłowionych (World Water Council); 
Woda ma 0 kcal.                           

 Wskazówki: 
 

Pij co najmniej 1,5-2 litrów niegazowanej wody mineralnej dziennie. Możesz potrzebować jej 
więcej, ponieważ zapotrzebowanie na wodę zależy m.in. od wilgotności i temperatury powietrza 
czy też aktywności fizycznej.  

Wybieraj wodę, która najbardziej Ci smakuje, ale koniecznie bierz pod uwagę to, co widnieje 
na jej etykiecie. Pamiętaj, że woda pozbawiona składników mineralnych nie ma pozytywnego 
wpływu na Twoje zdrowie. Sięgaj zatem po tę wodę, która ma dużo składników mineralnych 
(ponad 1000 mg na litr), w tym wapnia (>150 mg), magnezu (>50 mg) i wodorowęglanów 
(HCO3>550 mg). Wapń wzmacnia kości, magnez m.in. poprawia koncentrację i zapobiega choro-
bom serca, a wodorowęglany regulują trawienie. Taka woda, bogata w składniki mineralne, jest 
dobra dla wszystkich, również dla sportowców i kobiet w ciąży. 

Unikaj wody smakowej, gdyż zawiera ona niekorzystne dla zdrowia substancje słodzące. Szcze-
gólnie zaś wystrzegaj się napojów gazowanych (cola, oranżada, etc; również tych dietetycznych 
typu light), ponieważ zwiększają one ryzyko chorób serca i cukrzycy (Boston University Study). 

Czym popijać leki? Jeżeli przyjmujesz leki doustnie (np. tabletki i kapsułki) popijaj je wyłącznie 
wodą niegazowaną, gdyż nie zaburza ona procesu terapeutycznego. Najbezpieczniejsza ilość 
to 200–250 ml, czyli szklanka wody. 

Zaparzając herbatę czy kawę, pamiętaj o tym, że ich smak uzależniony jest w dużym stopniu od 
wody. Najbardziej nadaje się woda miękka pochodząca z górskich źródeł. Jeżeli mamy wyłącznie 
dostęp do wody z wodociągów, to dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie domowych filtrów 
zaopatrzonych w wymienniki jonowe i węgiel aktywowany, służące do usuwania chloru, ołowiu 
i miedzi (w Polsce praktycznie 96% wody to woda twarda, zanieczyszczona – widać to szczególnie 
dobrze przy parzeniu czarnej herbaty, kiedy wytrąca się specyficzny osad), ewentualnie odstawić 
wodę na 24 godziny w zacienionym miejscu.         

Kamil Dziwota kl. VI ”e” na podstawie http://ciekawnik.pl            
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Zanieczyszczenie wód jest poważnym problemem. Dotyczy on całego świata. Zanie-

czyszczenia dzielą się na:  

 
• zanieczyszczenia komunalne, czyli inaczej ścieki miejskie. Jest to mieszanina odpadów 
m.in. z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych. Zawierają one detergenty, chorobo-
twórcze drobnoustroje, które są źródłem wielu groźnych chorób, np. tyfus, cholera. Substancje te 
przenikają do organizmów zwierzęcych, w tym ludzkich i powodują uszkodzenia wątroby, naczyń 
krwionośnych, serca, układu nerwowego i kości. 
• zanieczyszczenia przemysłowe powstają między innymi przy wydobywaniu surowców, 
w trakcie chłodzenia urządzeń, filtracji, destylacji  podczas wielu innych czynności wykonywa-
nych w różnorakiej produkcji. Są one szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż działają na nie, 
niszcząc wątrobę, przewód pokarmowy i układ krążenia. 
• zanieczyszczenia rolnicze: składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu nisz-
czenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają 
także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane  przez rośliny. Ich nadmiar spływa 
z wodami deszczowymi i gruntownymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się 
środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia 
równowagi ekologicznej. 
 
Skoro tak zanieczyszczamy wodę, to czy da się ją oczyścić? Oczywiście. 

Sposoby oczyszczania wody: 

Sposoby mechaniczne: 
– proces cedzenia: duże ciała są zatrzymywane na kratach lub sitach, 

– proces wznoszenia (flotacji): w skutek mniejszej gęstości niż woda substancje wy-

pływają na powierzchnię wody, np. w odtłuszczaczach, w komorach wstępnego na-

powietrzania, 

 – proces sedymentacji: w skutek większej gęstości niż ścieki ciała stałe opadają na 

dno osadników. 

Sposoby chemiczne: 
– Dodawanie chemikaliów wytwarzających kłaczki, przyspiesza sedymentację za-

wiesin lub niszczy bakterie (chlor). 

Sposoby biologiczne: do oczyszczenia ścieków wykorzystuje się aktywność przyrody 

ożywionej: 
– w środowisku naturalnym gleby lub w stawach i jeziorach. 

– w środowisku sztucznie wytworzonym w złożach biologicznych, w komorach osa-

du czynnego lub w komorach fermentacji ścieków. 

 

Kamil Dziwota kl. VI „e” na podstawie: http://woda.ovh.org/ 
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W Afryce, szczególnie w strefie Sahelu (niegdyś pasa zieleni) od ponad 40 lat trwają 
straszne susze. Najsilniejsze były w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce również 
obniża się poziom wód. Czy możemy się czegoś nauczyć od Afrykańczyków? Co 
powoduje tam przeciągające się susze? 

Niektórzy winią za to Ocean Atlantycki. Czemu może być winny ocean? Wszystko zale-
ży od jego temperatury. Jeśli morze jest chłodniejsze niż normalnie, mniej wilgoci 
unosi się w powietrzu i nie mogą się uformować chmury deszczowe. Czemu tak się 
dzieje? Nikt tego nie wie. 

Ludzie mają też inny problem. W ciągu ostatnich lat bardzo szybko rosła populacja lud-
ności Sahelu. Sprzyjało temu wiele dobrych, deszczowych lat. Mając więcej dzieci 
do wyżywienia, rolnicy musieli zwiększyć plony i częściej je zbierać. Ziemia nie 
mając możliwości odpoczynku zaczęła jałowieć. Kiedyś zostawiano pola odłogiem 
na 15-20 lat, teraz tylko na pięć! 

To nie wszystko. Nowoczesne technologie, które zwykle ułatwiają życie, w tym rejonie 
tylko przyspieszyły klęskę. Mając lepszy sprzęt, ludzie kopali głębsze studnie, 
a mając więcej wody, hodowali więcej zwierząt. Te z kolei wyjadały roślinność, 
przez co wysychała gleba i dalej już wiecie. Równowaga ekologiczna w Sahelu oka-
zała się bardzo krucha. 

Kiedy wyschnięta gleba zamienia się w pył, dokąd zwiewają go wiatry? Do atmosfery 
oczywiście! Przez to maleją szanse na deszcz. Czemu? Bo gęsta, dusząca zawiesina 
pyłu sprawia, iż powietrze staje się nieruchome, a zatem schładza się i nie skrapla  
się tworząc chmury. To już prawdziwy koszmar – pył z suszy powoduje nową suszę! 

Wstrząsający fakt 

Nie tylko pustynie wysychają. Jezioro Aralskie także. Położone na Nizinie Turańskiej, na 
zachodnim skraju pustyni Kyzył-Kum, od 14.000 lat było zasilane wodą z Amu-
darii i Syr-darii, Jednak ogromne zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza do upraw 
bawełny, sprawiło, iż większą część wód tych rzek skierowano kanałami na pola 
uprawne. W latach 1960-1990 powierzchnia jeziora zmniejszyła się o połowę i nadal 
maleje! Resztki jego wód stały się tak słone, iż nie przeżyła tam do dziś żadna ryba. 
Ruchliwy dawniej port w Mujnaku znajduje się obecnie 30 km od brzegu, a flotę 
rybacką zasypuje piasek. Poza tym gleba jest tak słona, że nic nie chce na niej ro-
snąć. 

©Mirosław Sadowski VI e 
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Mądry człowiek przystosowuje się do okoliczności, podobnie jak woda przybiera 
kształt naczynia, w którym się znajduje. Przysłowie chińskie 

Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda. 
Paulo Coelho 

Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. Przysłowie 

Początkiem wszechrzeczy jest woda. Tales z Miletu (VII / VI p. n. e) 

Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła 
jednocząca: „Duch Boży, który od początku unosił się nad wodami”. Michel Quoist 

Rybom woda, ludziom zgoda. Fredro Aleksander 

Śnieg: woda w proszku. Sławomir Mrożek 

Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. Walter Weckler 

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą. 
Phil Bosmans 

Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia. Empedokles 
(ok. 492 - 432 p. n. e) 

Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. Przysłowie 

I do zakutych łbów dostaje się woda sodowa. Przysłowie 

Gładka jest woda tam, gdzie strumień płynie głęboko. William Szekspir (właść. Wil-
liam Shakespeare, 1564 - 1616) 

Miłość przemija. Tak, ale woda chrztu wysycha także. Czy mamy wobec tego lekce-
ważyć świętość chrztu? Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Mądry człowiek przystosowuje się do okoliczności, podobnie jak woda przybiera 
kształt naczynia, w którym się znajduje. Przysłowie chińskie 

Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; 
wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wier-
ność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów 
świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, 
co żagle nadyma. I do nieba wiedzie. Honorat Koźmiński 
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