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Region Jeziora Volta, Ghana 
Fot. Jeff Maurone, CC by-nc-nd 2.0 



Oxford Street w Osu – dzielnicy Accry,  Accra to stolica Ghany, maj 2007 
Fot. Sweggs, CC by-nc 2.0 



Mama Yvonne i jej córeczka Precious. 
Zdjecie zrobione w mieście Hohoe w regionie 
Volta w listopadzie 2011 r. 
fot. Nora Morgan CC by 2.0,  



Tradycyjny dom, zdjęcie wykonane w okolicach Tamale – stolicy regionu Północnego w 
Ghanie 2010 
fot. Rachel Strohm,  CC by-nd 2.0  



Brama szkoły Global Academy. Koniec dnia  kiedy wszystkie dzieci idą do domu.  
Zdjęcie zrobione w Hohoe w regionie Volta w listopadzie 2011 r. 
fot. Nora Morgan, cc by 2.0, 
http://www.flickr.com/photos/noramorgan/6645176681/in/pool-ccs-ghana/ 



Thanks for the futball Raja! Musama Primary School.  
Zdjęcie zrobione w Hohoe w regionie Volta w listopadzie 2011 r.  
fot. Nora Morgan, cc by 2.0 



Świetlica dla dzieci w Ahenhot w regionie Volta w 2008 r.  
fot. Hugues, CC by 2.0 



Bębny są najpopularniejszym instrumentem w Ghanie. Jak nie ma pod ręką bębnów można  
grać na czymkolwiek i  tworzyć świetną muzykę. Zdjęcie zrobione w Hohoe w regionie Volta w 
listopadzie 2011 r.  
fot. Nora Morgan, CC by 2.0 



Kobieta z Ghany ubija fufu (ubita casava – tj. 
maniok jadalny). Zdjęcie zrobione w Hohoe w 
regionie Volta w listopadzie 2011 r.  
fot. Nora Morgan, cc by 2.0 



Gotowe fufu z kasawy. Fufu to jedna z najważniejszych potraw Afryki Zachodniej i Centralnej. Fufu 
robi się z gotowanych a potem ubijanych warzyw skrobiowych, takich jak maniok, yam, bataty czy 
plantany. Fufu je się odrywając ręką kawałek, następnie lepi się małą kulkę, którą zanurza się w 
sosie lub zupie i połyk bez przeżuwania.  
Fot. Joel Abroad, CC by-nc-sa 2.0 



Owoce kakaowca (powstanie z nich czekolada w 
100% wolna od pracy niewolniczej). Ghana 2009 
Niestety wielu rodzin w Ghanie nie stać na kakao. 
Często robotnicy pracujący przy produkcji kakao 
zarabiają tak mało, że nie stać ich na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb. 
fot. Tony Chocolonely, CC by-nc-nd 2.0 



Sklep spożywczy Marty w Osu – dzielnica reastauracyjno-handlowa w stolicy Ghany - Accrze, 
sierpień 2006 
Fot. Sweggs, CC by-nc 2.0 



Rynek w Akrze, na pierwszym planie stosy jamu (pochrzyn). Bulwy jamu, w składzie podobne 
do ziemniaków, można jeść gotowane, smażone lub pieczone w potrawach słonych jak i w 
postaci słodkich deserów. Z jamu, podobnie jak z manioku, można robić fufu. Accra, Ghana 
wrzesień 2010 
Fot. International Institute of Tropical Agriculture, CC by-nc 2.0 



Szesnastoletni Christian Dogbey podczas tkania kente  czyli tradycyjne ręcznie tkane szarfy, 
kwiecień 2009. 

Fot. Knoxville Museum of Art's, CC by-nc 2.0 



Piękne i kolorowe pasy kente w wiosce Tafe Abuife. Czerwiec 2008 
Fot. Vickisee, CC by-nc 2.0 



Krosno do tkania kente.  Kpetoe – miasto w regionie Volta, Ghana, kwiecień 2010 
Fot. Njambi Ndiba, CC by-nc-nd 2.0 



Chłopiec uczy się  robienia kente w przydomowym warsztacie. 
Wieś Anete, w regionie Volta w Ghanie w 2006 r.  
Fot. Ola Antonowicz, PZS  



W 2008 r. w Tafi Mador w Regionie Volta powstało stowarzyszenie kobiet zajmujących się 
produkcją batiku i szyciem "Tafi-Mador Handicraft Centre". Przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci 
i FOE Ghana kobiety rozpoczęły swoją pierwszą działalność zarobkową. Ghana 2009 
Dominik Paszkiewicz, PZS 



Kolorowa tkanina barwiona metodą batiku. Batik jest jedną z najstarszych technik barwienia 
tkanin, której tajniki przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Wzory na tkaninie powstają 
poprzez pokrycie warstwą wosku miejsc, które chcemy zabezpieczyć przez działaniem barwnika, 
w którym następnie zanurza się tkaninę. Aby uzyskać wielobarwny wzór proces woskowania i 
farbowania należy wielokrotnie powtórzyć. Ghana 2009 
Dominik Paszkiewicz, PZS 



Woda to skarb 



Rodzina Akuure Ayuune. Ojciec - Akuure Ayuune, matka – Amiideesina, córka - Rita Akuure i syn -  
Abayiita Akuure. Rodzinie na co dzień potrzeba 10 zbiorników wody tj. ok. 450 l.  Niestety z 
niezabezpieczonej studni (na następnym slajdzie) można wydobyć tylko 4 zbiorniki tj. ok. 180 litrów, 
a w porze suchej tylko dwa. Wody jest więc o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Gdy studnia 
wysycha trzeba iść do rzeki oddalonej o 4 km od wsi. Woda ze studni używana jest do  
gotowania, picia i mycia naczyń.  
Abeekdoone, Talensi-Nabdam District, Upper East Region, Ghana 
 

Fot. Waterdotorg,  
CC  by-nc-sa 2.0 



Pani Amiideesina wraz z innymi kobietami czerpie wodę z jedynego źródła. Wydobycie ze studni 
jednego zbiornika zajmuje od 40 do 60 minut, a więc uzyskanie wody zajmuje dużą część dnia.  
Przez to dzieci często spóźniają się do szkoły.  
Abeekdoone, Talensi-Nabdam District, Upper East Region, Ghana 
Fot. Waterdotorg, CC  by-nc-sa 2.0 



Aurigu to wieś licząca 1000 mieszkańców, którzy wodę czerpią z dwóch brudnych stawów i takich 
płytkich studni. Ludzie dzielą staw ze zwierzętami domowymi. Kobiety i dzieci spędzają dużo czasu 
czerpiąc i nosząc wodę. Woda jest brudna, dlatego choroby takie jak biegunka i czerwonka są 
powszechne, a to z kolei wpływa na rozwój gospodarczy, społeczny, edukację itp.   
Abeekdoone, Talensi-Nabdam District, Upper East Region, Ghana 
Fot. Waterdotorg, CC  by-nc-sa 2.0  
 



Dzieci w Ghanie muszą zdobywać wodę na potrzeby swoich rodzin. Miski  w których noszą 
wodę ważą nawet 15 kg każda. Dzieci muszą nosić je na głowach od studni do swojej wioski. 
Zdjęcie zrobione w Bolgatanga, Ghana we wrześniu 2011 
fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0 



Pompowanie do aluminiowych misek wody do mycia i gotowania. Zdjęcie zrobione w 
Bolgatanga, Ghana we wrześniu 2011 
fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0,  



Pompowanie do aluminiowych misek wody do mycia i gotowania. Zdjęcie zrobione w 
Bolgatanga, Ghana we wrześniu 2011 
fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0 
 



Potrzeba wielu rąk żeby pomóc włożyć na głowę miskę pełną wody. Zdjęcie zrobione w 
Bolgatanga, Ghana we wrześniu 2011 
fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0 



Wiele dzieci w Ghanie samodzielnie pierze ręcznie swoje ubrania.  
Zdjęcie zrobione w Bolgatanga, w północnej Ghanie we wrześniu 2011 
fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0   



Ghana - Julie pierze ubrania, a młoda dziewczyna sprzedaje pomidory żeby pomóc swojej 
rodzinie. Zdjęcie zrobione w Bolgatanga, Ghana we wrześniu 2011 
Fot. G-lish Foundation, cc by-nc-nd 2.0 



Ghana 2011, nowo wybudowana studnia w Regionie Północnym w okolicach Zabzugu. 
PZS, CC by-nz 2.0 



Ghana 2011, nowo wybudowana studnia w Regionie Północnym w okolicach Zabzugu. 
PZS, CC by-nz 2.0 



Ghana 2011, w Ganie woda pitna na sprzedawana jest w butelkach, ale najpopularniejsza jest 
taka woda w półlitrowych woreczkach. 
Dominik Paszkiewicz, PZS, CC by-nz 2.0 


