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W dniach 16–22 sierpnia 2009 r. odby³ siê w
Sztokholmie kolejny Œwiatowy Tydzieñ Wody
(World Water Week) — ogólnoœwiatowa
coroczna konferencja poœwiêcona wodzie, sta-
nowi¹ca cykliczne miejsce spotkañ specjalistów
z ca³ego œwiata, przedstawicieli ró¿nych bran¿
zajmuj¹cych siê procesami i wdra¿aniem pro-
gramów dotycz¹cych wody oraz rozwoju badañ
w tym zakresie (ryc. 1). Organizatorem kongre-
su odbywaj¹cego siê od 1991 r. jest Szwedzki
Miêdzynarodowy Instytut Wody (SIWI).

Has³o tegorocznego Œwiatowego Tygodnia
Wody brzmia³o: Dostêp do wody dla wspólnego
dobra. Uczestnikami spotkania by³o ponad 2000
ekspertów z ca³ego œwiata, wœród których zna-
leŸli siê przedstawiciele rz¹dów wielu pañstw,
szefowie miêdzynarodowych asocjacji i towa-
rzystw naukowych, programów badawczych,
a tak¿e przedstawiciele uczelni i instytutów
naukowych. Hydrogeologów reprezentowali,
miedzy innymi: prezydent International Asocia-
tion of Hydrogeologists dr Willi Struckmeier z
Niemiec, który niedawno goœci³ w Polsce oraz by³y prezy-
dent IAH prof. Stephen Foster z Wielkiej Brytanii.

Spotkania w Sztokholmie stanowi¹ platformê wymia-
ny informacji i doœwiadczeñ miêdzy naukowcami, przed-
stawicielami œwiata biznesu i instytucji rz¹dowych, a tak¿e
organizacji publicznych z ca³ego œwiata. W ramach tygo-
dniowego spotkania w Sztokholmie oprócz seminariów,
prezentacji i wyk³adów obejmuj¹cych szeroko pojêt¹ pro-
blematykê zwi¹zan¹ z wod¹, odby³y siê dziesi¹tki spotkañ
panelowych, warsztatów, wystaw oraz imprez towa-
rzysz¹cych.

Najwa¿niejszymi, szeroko dyskutowanymi, tematami
by³y zagadnienia dotycz¹ce wód transgranicznych, a mia-
nowicie konflikty oraz przyk³ady wspó³pracy w tym zakre-
sie. Problemy wód transgranicznych by³y poruszane
bardzo szeroko: od aspektów ekonomicznych i finanso-
wych w czasach globalnego kryzysu, politycznych, po
sprawozdania z badañ naukowych dotycz¹cych zarówno
wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Charakter
tych dyskusji by³ bardzo ró¿ny, czêsto nieprzewidywalny.
Przyk³adem mo¿e byæ sesja, podczas której miêdzy innymi
wys³uchaliœmy referatu, naukowca z USA, dotycz¹cego
transgranicznych problemów zwi¹zanych z wspó³prac¹
miêdzy stanami, przez które przep³ywa rzeka Kolorado, w
zakresie ochrony wód tej rzeki i prób zabezpieczenia zczer-
panych zasobów wód podziemnych j¹ zasilaj¹cych oraz
wysi³ków zmierzaj¹cych do uzyskania wspólnego miêdzy-
stanowego porozumienia w sprawie ochrony jakoœci i
zasobów wód. Bezpoœrednio po nim wyg³oszony by³ refe-
rat innego naukowca prowadz¹cego badania rzeki Jordan,
gdzie problemy dotycz¹ kooperacji: Izraela, Palestyny,
Libanu i Jordanii. Podczas dyskusji koñcz¹cej tê, jedn¹ z
wielu, sesjê naukow¹, jeden z przedstawicieli ministerstwa
z Konga zapyta³ o radê w sprawie mo¿liwoœci podjêcia
kooperacji i wspólnych badañ transgranicznych w przy-

padku np.: Kamerunu, Czadu i innych pañstw Afryki Œrod-
kowej. Na to pytanie nikt z uczestników spotkania nie
udzieli³ konstruktywnej odpowiedzi ani rady.

Podstawow¹ ide¹, oprócz konkretnych problemów
badawczych by³o przypomnienie, ¿e zapewnienie ludziom
wody zdatnej do picia jest jednym z Milenijnych Celów
Rozwoju, wyznaczonych przez ONZ.

W konferencji, obok ponad 2000 specjalistów z ca³ego
œwiata, wziê³o udzia³ piêciu Polaków, wœród nich byli
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Uniwersytetu £ódzkiego.

Podczas Œwiatowego Tygodnia Wody poruszone
zosta³y m.in. tematy dotycz¹ce: zmian klimatu i ich
wp³ywu na zasoby wodne, katastrof ekologicznych, zmian
œrodowiska naturalnego, rolnictwa, wp³ywu dzia³alnoœci
korporacji na zasoby wodne, problemów wodnych wybra-
nych regionów Azji, Afryki, Europy, Ameryki £aciñskiej
oraz Bliskiego Wschodu, warunków sanitarnych i zdrowia,
jakoœci wody, zarz¹dzania zasobami wodnymi oraz zaopa-
trzenia w wodê.

Dla mnie, najbardziej interesuj¹ce by³o interdyscypli-
narne podejœcie do filozofii ochrony iloœci i jakoœci wód z
punktu widzenia badañ hydrogeologicznych, hydrologicz-
nych, socjologicznych, ekonomicznych oraz u¿ytkowni-
ków wód.

Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ odby³ siê Królewski Ban-
kiet po³¹czony z ceremoni¹ przyznania nagrody Stockholm
Water Prize 2009, któr¹ w tym roku otrzyma³ dr Binde-
shwar Pathak z Indii.

W ramach Œwiatowego Tygodnia Wody organizatorzy
przewidzieli równie¿ wycieczki studyjne, m.in. zwiedza-
nie sztokholmskiej elektrowni wodnej w Kaeppala oraz
nowego sto³ecznego "morskiego osiedla" mieszkaniowego
na dawnych terenach przemys³owych dzielnicy Hammar-
by, które zbudowano œciœle wed³ug norm ekologicznych.
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Ryc. 1. Ceremonia otwarcia Œwiatowego Tygodnia Wody, 17.08.2009.
Fot. E. Krogulec


