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NATURA WODY 

www.piculous.com/15-amazing-water-drop-refractions-pictures/ 



  Jest najprostszym związkiem dwóch najbardziej 

rozpowszechnionych reaktywnych pierwiastków we 

Wszechświecie; 

 

  Jest drugą (po H2) najczęściej występującą cząsteczką we 

Wszechświecie; 

 

  Jest najmniejszą trzyatomową cząsteczką. 
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Już w 1775 r. chemik francuski Pierre Joseph Macquer, 

spalając niewielką ilość wodoru, zauważył powstawanie 

wody, jednak nie potrafił tego udowodnić.  

Podobnie później Henry Cavendish, Joseph Priestley i Karl 

Scheele również nie potrafili tego właściwie wytłumaczyć. 

Pierre Joseph 

Macquer 
francuski chemik 

(1718 - 1784) 

Henry Cavendish 
brytyjski chemik 

(1731- 1810)  

twórca chemii gazów 

Joseph Priestley  
brytyjski chemik 

(1733-1804) 

Karl Scheele 
szwedzki chemik 

(1742-1786) 

odkrywcy tlenu 
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Antoine Laurent de Lavoisier 
(ur. 26 sierpnia 1743 w Paryżu, zm. 8 

maja 1794 stracony na gilotynie w 

wyniku wyroku Trybunału 

Rewolucyjnego Republiki Francuskiej) 

francuski fizyk i chemik. 

Sformułował pierwszą wersję prawa 

zachowania masy. 

24 czerwca 1783 r., w obecności grupy badaczy 

francuskich, Lavoisier oraz matematyk i fizyk Pierre 

Laplace przeprowadzili syntezę wody z „palnego 

powietrza” (wodoru) i „powietrza życia” (tlenu).  

  

Następnego dnia Lavoisier i Laplace ogłaszają w 

Akademii Nauk: „Woda nie jest substancją prostą, 

składa się ona z „palnego powietrza” 

i  „powietrza życia”. 

Pierre Simon de Laplace 

(1749 - 1827) 
francuski matematyk, astronom, 

geodeta i fizyk 

Jeden z twórców teorii 

prawdopodobieństwa. 
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cuteegroup.blogspot.com/2010/05/amazing-water-falls.html 



Jest to niejednorodna mieszanina H2O i najróżniejszych 
substancji oraz związków chemicznych pochodzenia 
mineralnego i organicznego. Ponadto w wodzie naturalnej mogą 
występować żywe mikroorganizmy np. bakterie i wirusy.  

Zatem skład wody naturalnej: 

H2O + domieszki 
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Domieszka 

Stan skupienia 

Gaz, ciecz, ciało stałe 

Substancje  

mineralne 

Substancje  

organiczne 

Substancje  

rozpuszczone 

Substancje 

nierozpuszczone 

Niezdysocjowane 

KAn 
Zdysocjowane 

K+    An- 

Zawiesiny  Koloidy  

H2O  + 
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Do prawidłowego funkcjonowania organizm 

ludzki potrzebuje nie tylko wody, ale również 

substancji w niej rozpuszczonych.  

SKŁADNIKI   GŁÓWNE 

(makroskładniki) 

HCO3 
- , SO4 2- , Cl- , Na+ , Ca2+ , 

Mg2+ 

SKŁADNIKI  PODRZĘDNE 

nieorganiczne związki azotu, 

żelazo, krzemiany, substancje 

organiczne 

PIERWIASTKI  RZADKIE 

(mikroskładniki) 

bor, lit, cynk. miedź, fosfor, arsen, 

kobalt, chrom, srebro, ołów, bar, 

nikiel 

PIERWIASTKI ŚLADOWE 

(mikroskładniki) 
złoto, rtęć, rubid 

PIERWIASTKI  PROMIENIOTWÓRCZE 

(mikroskładniki) 

rad, radon, uran, tor, toron 
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Składnik Jednostka 

Deszcz we 

Wrocławiu  

rok 2009 

Odra we 

Wrocławiu  

(V.2010) 

Płytkie wody 

podziemne we 

Wrocławiu 

Woda mineralna 

Staropolanka 2000 

Woda 

morska 

Wapń  mg/l Ca 1,11 46,8 22,2 – 277,4 324,6 400 

Magnez  mg/l Mg 0,16 6,6 0,9 – 53,0 53,8 1 350 

Sód  mg/l Na 0,44 90,5 16,1 – 744,1 112,9 10 500 

Potas  mg/l K 0,51 7,0 2,1 – 217,5 47,3 380 

Wodorowęglany  mg/l HCO3 100,0 44,8 – 720,0 1 620,0 28 

Siarczany  mg/l SO4 3,05 65,4 15,2 – 488,9 30,0 185 

Chlorki  mg/l Cl 1,25 52,8 12,6 – 477,6 3,53 19 000 

Substancje 

rozpuszczone mg/l 29 – 63 395 372 – 2 430 2 193,30 35 000 

Odczyn  pH 5,66 7,18 6,50 – 7,58 7,9-8,3 
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WPŁYW SKŁADNIKÓW MINERALNYCH  

ROZPUSZCZONYCH W WODZIE PITNEJ 

NA ORGANIZM CZŁOWIEKA  

blog.patandrub.pl/styl-zycia-a-zdrowie/nie-schudniesz-bez-wody/ 
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Woda w organizmie człowieka: 

 jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, 

który przenosi składniki odżywcze z jedzenia do 

komórek organizmu  

 przyczynia się do wydalania z nich produktów 

przemiany materii, w tym związków toksycznych. 

Związki takie tworzą się między innymi w 

mięśniach podczas intensywnego wysiłku.  

 przenosi również inne substancje (hormony, 

enzymy) , 

 reguluje temperaturę ciała. www.hydropure.com.pl/woda.php?site=woda_r1 
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Składniki Wpływ na organizm 

Wodorowęglany 
(HCO3

–) 

Maja one wpływ na funkcjonowanie układu trawiennego, bo powodują 
alkalizację zawartości treści żołądka. Ich działanie fizjologiczne rozpoczyna 
się, gdy jest ich co najmniej 600 mg w jednym litrze wody. Powyżej tej ilości 
korzystne są dla osób cierpiących na nadkwasotę, a optymalny poziom to 
powyżej 1500 mg. 

Siarczany (SO4
2–) 

Dodatnio oddziałują na pracę trzustki, wątroby i żółci. Ich działanie 
rozpoczyna się wtedy jeżeli jest ich w wodzie na poziomie co najmniej 250 
mg/l. 

Chlorki (Cl–) 

Razem z sodem (Na+) jest składnikiem halitu (NaCl – sol kuchenna). 
W nadmiarze sól jest szkodliwa, jednak do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu jest ona konieczna. Cl– utrzymuje prawidłowe ciśnienie 
osmotyczne w komórkach. Jako składnik kwasów trawiennych w żołądku 
odgrywa istotną rolę w procesach trawiennych. 

Wapń (Ca2+) 

Wapń bierze udział w budowaniu kości oraz zębów. Niedobór wapnia może 
powodować osteoporozę. Wpływa również na pracę mięśni i przesyłanie 
sygnałów nerwowych. Wpływa na koagulację krwi oraz reguluje pracę 
serca. Niedobór wapnia powoduje również nadmierną potliwość, 
nerwowość, wymioty oraz skurcze. Dlatego powinno się pić wody 
zawierające go co najmniej 150 mg/l. 

Magnez (Mg2+) 

Magnez jest istotny w budowie kości oraz komórek, zwłaszcza komórek 
mięśni. Pomaga zachować równowagę systemu nerwowego i uczestniczy w 
budowie wielu enzymów. Niedobór magnezu powoduje rozdrażnienie, 
nerwowość oraz skurcze. Najlepiej, aby woda pitna zawierała go co 
najmniej 50 mg/l . 

Sód (Na+) 

Sód jest niezbędny do wymiany wody pomiędzy komórkami a substancją 
międzykomórkową. Jest również bardzo ważny w pracy mięśni – umożliwia 
ich skurcze. Szczególnie w czasie upałów, kiedy się intensywnie pocimy i 
tracimy z potem bardzo duże ilości sodu należy pić wody bogate w sód. 

Potas (K+) 

Potas jest konieczny do regulacji poziomu wody w komórkach. Reguluje 
ciśnienie osmotyczne. Potas jest również odpowiedzialny za przesyłanie 
impulsów nerwowych oraz za skurcze mięśni. Potas pomaga również w 
utrzymaniu równowagi płynów w organizmie. Niedobór potasu powoduje 
osłabienie, spadek ciśnienia krwi, zaparcia, ogólne zmęczenie oraz 
nerwowość. 

Wpływ głównych składników wody na organizm człowieka 

14 



www.hydropure.com.pl/woda.php?site=woda_r1 

 

swiat-obrazkow.pl/obrazek-kot_pijacy_wode-1-9359-282.html 15 



Jakości wody zagrażają różne 

zanieczyszczenia. To człowiek przyczynił się 

do tego, że w wielu miejscach na świecie 

wody powierzchniowe zamieniły się w ścieki i  

nie nadają się do wykorzystania. 

Zanieczyszczenie wód to niekorzystne 

zmiany właściwości fizycznych, chemicznych 

oraz bakteriologicznych wody spowodowane 

wprowadzeniem w nadmiarze substancji 

nieorganicznych (stałych, płynnych i 

gazowych), organicznych, radioaktywnych, 

czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub 

uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i 

celów gospodarczych. 

www.woda.ovh.org/Zanieczyszczenia.htm 
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Składnik Źródło pochodzenia Oddziaływanie 

azotany i azotyny 
ścieki komunalne i 
przemysłowe, tereny rolnicze 
(sztuczne nawozy) 

nadciśnienie tętnicze i zawały 
serca, nowotwory żołądka 

detergenty 
ścieki komunalne i 
przemysłowe (przemysł 
chemiczny) 

działanie alergizujące, nieżyty 
przewodu pokarmowego 

glin 
czynniki neogeniczne, ścieki 
przemysłowe, osady 
wodociągowe 

uszkodzenia mózgu 

pestycydy rolnictwo 
uszkodzenia nerek i wątroby, 
działanie kancero- i 
mutogenne 

wielopierścieniowe 
węglowodory 
aromatyczne (WWA) 

przemysł petrochemiczny, 
spalanie paliw kopalnych, 
spaliny samochodowe 

działanie kancerogenne 

 

Wybrane niebezpieczne związki chemiczne 

występujące w wodzie 
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CZYSTA WODA NIE DLA KAŻDEGO 
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WODY  MINERALNE, ŹRÓDLANE, STOŁOWE  

LECZNICZE I TERMALNE  
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Składniki chemiczne zawarte w skałach są wypłukiwane 

przez wodę powodując nasycenie jej składnikami mineralnymi  
 

Krótki kontakt wody ze skałami - mało rozpuszczonych składników.  

 

Woda pozostająca w kontakcie ze skałami przez dziesiątki i setki tysięcy 

lat, to ma na tyle dużo czasu aby mogła w pełni nasycić się minerałami.  

WODY 
OPADOWE 

PRZEDOSTAJĄ 
SIĘ DO 

SZCZELIN 
SKALNYCH – 

TWORZĄ ZŁOŻA 

WYPŁUKIWANIE 
SKŁADNIKÓW 

CHEMICZNYCH 
W SKAŁACH – 
NASYCENIE 

WODY 
MINERALAMI 

POWSTANIE 
WODY 

MINERALNEJ 

www.hotelclub.com/blog/the-astonishing-caves-of-aggtelek-karst-and-slovak-karst/ 
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Pod względem ilości rozpuszczonych składników, wody można 

podzielić na: 

 ultra słodkie – zawierające poniżej 0,1 g w 1 litrze wody 

 słodkie – zawierające od 01 do 0,5 g w 1 litrze wody 

 akratopegi – zawierające od 0,5 do 1 g w 1 litrze wody 

 mineralne – zawierające ponad 1 g w 1 litrze wody. 

Zawartość rozpuszczonych 

substancji > 35 g/l 

solanka  

 

Największa stwierdzona 

mineralizacja wód w Polsce 

wynosi 315 g/l. 

www.blogsicilia.eu/le-saline-di-trapani/ 
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Naturalna woda mineralna musi spełniać następujące kryteria: 

pochodzi z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, jest czysta 

pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzuje się 

stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi 

znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na 

zdrowie ludzi. 

WODY BUTELKOWANE 

hanula1950.blox.pl/tagi_b/98832/Wieniec-Zdroj.html 

dietetyka-stepien.blogspot.com/2013/01/pij-na-zdrowie-drink-for-health.html 
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Naturalna woda źródlana: pochodzi z udokumentowanych zasobów 

podziemnych, jest czysta pod względem chemicznym i 

mikrobiologicznym, ale nie różni się właściwościami i składem 

mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

określonej w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Woda stołowa: jest to woda otrzymana po dodaniu do wody źródlanej, 

naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden 

lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, jak: sód, 

magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany. 

www.wodadlazdrowia.pl/pl/10342/0/Sopel-Muszyna_Zdroj.html www.kigpr.pl/index/article/id/322 
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Często jeszcze spotkać się jeszcze można z 

określeniem - woda lecznicza.  

Woda lecznicza to woda podziemna o zawartości 

rozpuszczonych składników mineralnych stałych 

nie mniej niż 1000 mg/l lub zawierająca składnik 

swoisty wpływający na jej właściwości lecznicze: 
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www.perlo.com.pl/pl/ 

jon fluorkowy – nie mniej niż 2 mg/l (wody fluorkowe), 

jon jodkowy – nie mniej niż 1 mg/l (wody jodkowe),  

siarkę dwuwartościową – nie mniej niż 1 mg/l (wody siarczkowe), 

kwas metakrzemowy – nie mniej niż 70 mg/l (wody krzemowe),  

radon – nie mniej niż 74 Bq/l (wody radonowe), 

dwutlenek węgla niezwiązany – nie mniej niż 250 mg/l, z tym że od 250 

do 1000 mg/l to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/l to szczawa. 



26 mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_kgm&oc=0&template=pgiblank&lang=pl 

Występowanie wód leczniczych w Polsce 
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Wody 

termalne: 

>20oC na 

wypływie 

mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_kgm&oc=0&template=pgiblank&lang=pl 

Zastosowanie: 

• lecznictwo 

uzdrowiskowe 

• cele rekreacyjne 

• ogrzewanie 

mieszkań 

• produkcja energii 



28 

Jeden z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 

kompleks rekreacyjno-uzdrowiskowy z wodami termalnymi znajduje się 

w Bukowinie Tatrzańskiej. 

iplywamy.pl/basen/termy-bukovina-bukowina-tatrzanska 
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METODY LECZENIA WODĄ 



Krenoterapia 
- picie wód leczniczych o specyficznym, unikalnym składzie 

mineralnym. Forma leczenia wykorzystywana w balneoterapii. Kuracje 

pitne są stałym elementem pobytów w uzdrowiskach.  

www.sunflowers-agency.pl/procedury/kuracja-pitna.php 30 

pijalnia wody w Dzermuk 



Hydroterapia (wodolecznictwo) 

- wykorzystuje właściwości fizyczne 

wody, takie jak temperatura i ciśnienie, 

w celach leczniczych do stymulowania 

krążenia krwi i leczenia objawów 

pewnych chorób. W tym celu używa 

się wody we wszystkich jej stanach  

skupienia, a mianowicie: cieczy, lodu 

oraz pary wodnej. 

www.northernequinetherapy.co.uk/ 

wiadomosci.wp.pl/gid,8741260,gpage,4,img,8741261,kat,7631,title,Hydrot

erapia-dla-psow,galeria.html?ticaid=110659 
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Zabiegi lecznicze możemy podzielić na: 

 

1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody: 

 

• kąpiele całkowite  

• kąpiele częściowe  

• kąpiele kinezyterapeutyczne  

• kąpiele perełkowe  

• kąpiele tlenowe  

• kąpiele aromatyczne  

• masaż podwodny  

 

2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia strumienia wody: 

 

• polewanie  

• natryski stałe  

• natryski ruchome  

 

3. Zabiegi za pośrednictwem tkanin: 

• zmywanie  

• nacieranie  

• zawijanie  

• okłady  

• kompresy  

 
en.wikipedia.org/wiki/File:Caninehydrotherapy.png 
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bicze szkockie 

kąpiel borowinowa 

Masaż wirowy 

masaż podwodny 

Kompresy i okłady 

www.rafal.busko.com.pl/galeriafoto.php?id=121 

www.uzdrowisko-cieplice.pl/pl/zabieg/kapiel-borowinowa-z-

dodatkowa-kapiela-w-leczniczej-wodzie-termalnej-indywidualna 

www.hotelchopok.sk/pl/wellness-i-relaks/masaze/oklady-i-kompresy.html 

www.sanatori.pl/index.php?content=5 
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http://zdrowie-i-uroda.wieszjak.pl/aktywnosc-fizyczna/297239,galeria,Morsy-jak-kapiel-w-zimnej-wodzie-wplywa-na-cialo.html 

Morsowanie - kąpiel w zimnej wodzie w okresie zimowym 
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Rys historyczny 

Hydroterapia była znana w starożytnych 

Chinach i Japonii, a w Europie miała szerokie 

zastosowanie w rzymskich łaźniach. 

Zapomniana w średniowieczu, została na nowo 

odkryta w XVII, XVIII i XIX wieku.  

 

Jednymi z pierwszych prekursorów 

byli Siegmund Hahn (1664-1724) i 

Johann Siegmund Hahn (1696-

1773) ze Świdnicy.  

W roku 1737 ukazała się w Świdnicy książka 

o dwujęzycznym łacińsko-niemieckim tytule 

„Psychroluposia vetus renovata, jam recocta, wieder 

aufgewärmtes alt kalt Bad und Trinken” co w tłumaczeniu 

na język polski brzmi mniej więcej jak: „Na nowo odgrzana 

stara zimna kąpiel i napój”. 

www.bullfrogspas.com/hot-tub-blog/history-of-hydrotherapy/ 
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W roku 1838 Priessnitz 

uzyskał pozwolenie na 

otwarcie uzdrowiska 

(dzisiaj Lázně 

Jesenik) , w którym rok 

później leczyło się już 

ponad 1500 kuracjuszy. 

(1799 - 1851) 

Vincenz Priessnitz – ojciec hydroterapii   

www.jeseniky.net/index.php?obl=3&kat=6&sluz=28&pol=2887&lang=de 

www.taringa.net/posts/salud-bienestar/9264947/Vincenz-

Priessnitz-fundador-de-la-hidroterapia.html 
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Balneopark 

Unikatowy na skalę europejską „ogród wodny”, 

w którym przy stanowiskach umieszczonych 

obok przepływającego potoku można m.in. 

odbyć kąpiel kończyn górnych, dolnych 

połączoną z akupresurą.  
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Czy woda leczy? 
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