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 Jestem ekspertem do spraw wód mineralnych Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. 
profesora Juliana Aleksandrowicza, które jest stowarzyszeniem naukowym zajmującym się badaniem 
wpływu biopierwiastków na organizm człowieka i środowisko, w którym żyje. Patron Towarzystwa prof. 
J. Aleksandrowicz (1908-1988), był wybitnym lekarzem, który propagował zasady zdrowego odżywiania 
i zdrowego trybu życia. Szczególną uwagę zwracał na składniki mineralne w naszej diecie w 
szczególności magnez i wapń, ale także inne biopierwiastki potrzebne do prawidłowego rozwoju 
organizmu człowieka i jego zdrowia. Miałem to szczęście oraz zaszczyt współpracować z prof. 
Aleksandrowiczem przez kilka lat i on to właśnie wszczepił mi idee, którymi żył i teraz staram się 
kontynuować jego wskazania. 
 
 Od kilkudziesięciu lat zajmuję się wodami mineralnymi i dlatego chciałbym wypowiedzieć się o 
ich znaczeniu a także roli w żywieniu człowieka i kształtowaniu z ich udziałem prawidłowej diety. 
 
 Zainspirowany przesłaniem zawartym w ZIELONEJ KSIĘDZE, zainicjowałem i opracowałem 
program promocji wód mineralnych jako ważnego składnika pożywienia, mogącego przyczynić się do 
poprawienia zawartości składników mineralnych w naszej diecie. Program ten pod nazwą WODA DLA 
ZDROWIA, realizowany jest już od stycznia 2006 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Magnezologicznego im. prof. J. Aleksandrowicza. Partnerem w realizacji programu jest Krajowa Izba 
Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”. Uczestniczą w nim również producenci wód mineralnych i inne 
pozyskane organizacje gospodarcze i konsumenckie. Do realizacji tego programu pozyskałem do 
współpracy placówki naukowe czołowych krakowskich uczelni, w tym: Wydział Ochrony Zdrowia 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w 
Krakowie, i Katedrę Towaroznawstwa Żywności Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  
 
 Program realizowany jest na bieżąco według przyjętego planu a do głównych przedsięwzięć 
należy edukacja konsumencka poprzez artykuły w prasie, wydawnictwa, prelekcje w szkołach i innych 
placówkach. Została uruchomiona specjalna witryna internetowa www.wodadlazdrowia.pl służąca do 
propagowania programu. Przygotowuję również konferencję naukową, której celem będzie uzyskanie 
materiałów i opinii o znaczeniu wody jako podstawowego środka spożywczego w dostarczaniu 
organizmowi niezbędnych do jego funkcjonowania składników mineralnych, których niedobór występuje 
w przeciętnej diecie naszej populacji. Na konferencji przedstawione zostaną materiały dotyczące 
znaczenia dla zdrowia podstawowych biopierwiastków, które mogą w znaczącej ilości występować w 
wodach mineralnych. Rozważane będą możliwości uzupełniania potrzeb organizmu na te składniki za 
pomocą ogólnie dostępnych wód mineralnych i stopnia przyswajalności ich przez organizm. Omówione 
zostaną także inne uwarunkowania zdrowotne wód mineralnych. Konferencja odbędzie się w dniach 12 i 
13 maja 2006 w Krakowie. 
 
 W załączeniu przesyłam moje opinia dotyczące kwestii poruszanych w Zielonej Księdze oraz 
program promocyjny wód mineralnych pod hasłem WODA DLA ZDROWIA. 
 
 Równocześnie zwracam się z prośbą o rozważenia możliwości wsparcia ze środków posiadanych 
na ten cel przez Komisję Europejską, bądź w innej adekwatnej formie dla rozwinięcia naszej działalności. 
 
Z poważaniem 
Tadeusz Wojtaszek 

 

http://www.wodadlazdrowia.pl/
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Opinie dotyczące kwestii poruszanych w Zielonej Księdze 
Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 
 
Ze względu na to, że od 25 lat zajmuję się sprawami wód mineralnych i ich znaczeniem dla 
zdrowia, wyrażając swoją opinię w poruszanych w Zielonej Księdze kwestiach, skupiłem się na 
sprawach, którymi się zajmuje. 
 
Moje opinie odnoszące się do poszczególnych punktów: 
 
IV.3. 
 Problematyka zdrowia to nie tylko leczenie, ale również profilaktyka zdrowotna, na która 
zbyt mało zwraca się uwagi. W dziedzinie, jaką się zajmuję jest ogromna niewykorzystana 
możliwość ekologicznej profilaktyki zdrowotnej przy pomocy naturalnych wód mineralnych a 
także również przy pomocy wód i napojów wzbogaconych w składniki mineralne. Tą dziedzinę 
należałoby uwzględnić również w polityce Unii Europejskie, bowiem może to być szeroko 
dostępna i masowa profilaktyka zdrowotna. Niezależnie od tego może to mieć również poważny 
aspekt gospodarczy, aktywizacji lokalnych społeczności i przedsiębiorców do wykorzystania 
miejscowych zasobów naturalnych, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc 
pracy. 
 Przykładem tego może być powstanie i rozbudowa w Polsce, w Beskidzie Sądeckim w 
rejonie miejscowości Krynica, Muszyna, Piwniczna, kilku rozlewni wód mineralnych, które 
wytwarzają miliony litrów doskonałych wód mineralnych o znaczących dla zdrowia ilościach 
składników mineralnych. Ogólna mineralizacja tych wód mieści się w granicach od 1000 do 
3000 mg/l, najważniejsze jest to, że zawierają bardzo dużo niezwykle przydatnych dla zdrowia 
takich biopierwiastków jak magnez i wapń, które spełniają ważne funkcje w organizmie 
człowieka. Przeciętna zawartość magnezu w tych wodach mieści się w granicach od 50 do 200 
mg/l, zaś wapnia od 150 do 500 mg/l. Jest to niezwykłe bogactwo tej ziemi, które może służyć 
zdrowiu wielu ludziom.  
 
IV.4. 
 Program Ochrony Zdrowia i Konsumenta powinien uwzględnić również pomijany 
problem wody jako podstawowego składnika pożywienia. Jak zawsze twierdził wybitny lekarz i 
ekolog prof. med. Julian Aleksandrowicz: życie i zdrowie człowieka w dużej mierze zależy od 
jakości i rodzaju wody jaką na codzień pije. Wprawdzie istnieje dość powszechna świadomość, 
że woda nie powinna posiadać zanieczyszczeń bakteriologicznych i składników szkodliwych dla 
zdrowia, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że woda jako bardzo ważny element 
pożywienia zawierać powinna składniki mineralne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, a których brakuje w codziennej diecie. Przekazywanie tej zdawałoby się oczywistej 
prawdy, popartej wiedzą naukową powinno być bardzo ważnym elementem edukacji nie tylko 
konsumentów, ale także powinna ona docierać do osób kształtujących nawyki żywieniowe a 
więc lekarzy i dietetyków oraz tych, którzy tworzą w tym zakresie przepisy i zalecenia. 
 
V.1. 
 Bardzo ważnymi pośród składników odżywczych są składniki mineralne. Przy 
bilansowaniu diety zwraca się uwagę przede wszystkim na potrzeby energetyczne organizmu 
pokrywane przez przemiany węglowodanów, tłuszczów i białek natomiast, mniejszą uwagę 
niestety zwraca się na składniki mineralne, a one warunkują wiele procesów życiowych 
organizmu. 
 Jednym z ważnych składników pożywienia jest woda, która również może być nośnikiem 
potrzebnych dla organizmu składników mineralnych. Niestety przy bilansowaniu diety w ogóle 
nie bierze się pod uwagę składników mineralnych, jakie zawiera woda. Dlatego nie zwraca się 
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uwagi na możliwości odpowiednio nasyconych biopierwiastki wód mineralnych, które przy 
systematycznym spożywaniu mogłyby być naturalnym czynnikiem ekologicznej profilaktyki 
zdrowotnej. 
 Problem ten wymaga szerszego potraktowania. Wynika on z tego, że pojęcie wody 
mineralnej sprowadzono wielu krajach jedynie do wody, która pochodzi spod ziemi a nie zwraca 
się uwagi na ilość poszczególnych zawartej w niej składników mineralnych. Takie pojęcie wody 
mineralnej wmówiono konsumentom poprzez odpowiednią reklamę, która np. we Francji trwa 
już 1870 roku i do dzisiaj siła jej a nie wartość wody jest sukcesem producentów. Woda, o której 
mowa posiada w litrze zaledwie 475 mg składników mineralnych. Inna francuska woda, która ma 
w jednym litrze zaledwie 110 mg wszystkich składników mineralnych, w tym 6 mg magnezu na i 
10,4 mg wapnia, reklamowana jest w firmowym folderze że jest to woda dla sportowców(!) i 
zalecane jest jej picie przed, podczas i po wysiłku fizycznym…” oraz że: jest świetnie 
przyswajalna ze względu na właściwą kompozycje składników mineralnych, równowagę 
chemiczną i zawartość cennych pierwiastków śladowych. Jest to co najmniej nieuczciwa, a wręcz 
karygodna reklama, bowiem picie takich wód podczas dużego wysiłku raczej rozrzedza 
elektrolity w ciele sportowca co może skończyć się tragicznie. Kluczową rolę ma w tym 
przypadku magnez, który bardzo szybko wydalany w takich ekstremalnych sytuacjach z 
organizmu. 
 W 490 roku p.n.e. w bitwie pod Maratonem, Ateńczycy odnieśli pod wodzą Miltiadesa 
wspaniałe zwycięstwo nad Persami. Według legendy, goniec o imieniu Pheidippides wysłany z 
wieścią o zwycięstwie, po przebiegnięciu 42 kilometrów padł w Atenach martwy. W świetle 
obecnej wiedzy medycznej, tę nagłą śmierć uważa się za pierwszy odnotowany w historii 
przypadek ataku serca spowodowany utratą magnezu w trakcie nadmiernego wysiłku fizycznego. 
Obecnie powszechnie przyjęty jest pogląd, że właśnie niedobór magnezu jest przyczyną nagłych 
zgonów sportowców.  
 Zwłaszcza w żywieniu sportowców zwraca się uwagę na składniki energetyczne, które 
zakłócają prawidłowe odżywianie a marginalnie traktuje się składniki mineralne, które regulują 
procesy metaboliczne. Temat ten można rozwijać podając dalsze przykłady i argumenty, ale 
chodzi tu przecież o zasygnalizowanie problemu. 
 Od zawartości składników mineralnych wodach zależy także zdrowie całych populacji. 
Znane są badania epidemiologiczne w wielu krajach, z których wynika, że ludzie pijący twardą 
wodę są mniej podatni na choroby zwłaszcza choroby serca. Czołowe miejsce w tych badaniach 
a potem realizacja wynikających z tego wniosków są doświadczenia fińskie, gdzie kierował tymi 
sprawami prof. Pekka Puska. 
 Wynika z tego, że zdrowie człowieka zależy w dużej mierze nie tylko od jakości, ale i od 
składu wody jaką pije. Dlatego w działaniach na rzecz poprawy odżywiania należałoby wziąć 
pod uwagę skład wody i propagować picie prawdziwych wód mineralnych zawierających 
odpowiednie ilości składników mineralnych odziaływujących pozytywnie na organizm 
człowieka. 
  
V.2. 
 O ile długoletnie informowanie konsumentów o roli witamin jest obecnie widoczne w 
świadomości społecznej, o tyle jeśli chodzi o składniki mineralne problem ten pozostaje nie 
rozwiązany. W wielu wypadkach informacje podawane przez producentów są celowo wypaczane 
i przekręcane, aby sprawić wrażenie, o jakiś niebywałych cechach swoich produktów. Posłużę 
się przykładem z życia. Jadąc kiedyś pociągiem współpasażer chwalił się, że ma serce zdrowe 
jak „dzwon”, bo pije wodę z potasem. Zapytałem go a jaka to woda? Kiedy wymienił je nazwę, 
powiedziałem mu że w takim razie musi żyć tysiąc lat. Ucieszył się, ale też zdziwił; a to dlaczego 
zapytał? Bo żeby ten potas zadziałał w Pana organizmie, to musi Pan tyle lat tą wodę pić. 
Wymieniona woda ma w jednym litrze około 15 mg potasu i przy dziennym zapotrzebowaniu 
organizmu na ten składnik mineralny wynoszącym około 3000 mg, pijąc nawet 2 litry takiej 
wody można by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek zaledwie w 1 %. Poza 
tym w normalnej zrównoważonej diecie jest zazwyczaj wystarczająca podaż tego pierwiastka. 
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Czasem trzeba go w stanach chorobowych uzupełniać lekami, ale na pewno nie wodą. Ale 
zaznaczenie na etykiecie tego, że w tej wodzie jest potas sugeruje konsumentowi, że jest to jakiś 
znaczący składnik, który jest dla niego potrzebny. Ta sama firma zastrzegła nawet w urzędzie 
patentowym znak towarowy dla swojej wody, która rzekomo miałby mieć: doskonałe proporcje 
minerałów wapń - magnez.” Woda, o którą chodzi posiada w jednym litrze tylko 23 mg 
magnezu, (czyli prawie nic) i 120 mg wapnia (i też w nieznaczącej ilości) a więc w proporcji, 
około 1:5 kiedy prawidłową proporcją w tym względzie jest proporcja 1:2. A i tak ta proporcja 
nie ma żadnego znaczenia, bo tych składników jest po prostu za mało by oddziaływały na 
organizm. Ale mit patentu działa na wyobraźnie konsumentów. 
 To są przykłady, że potrzebna jest nie tylko edukacja konsumentów, ale i pouczenie 
producentów, a nawet przywołanie ich do porządku, bo wykorzystują niewiedzę konsumentów i 
wprowadzają ogromne zamieszanie w ich świadomości. 
 W stosunku do wód mineralnych i źródlanych sprzedawanych w handlu należałoby 
opracować odpowiednie europejskie standardy oznaczeń, które powinny być egzekwowane przez 
odpowiednie władze wszystkich krajów członkowskich. Obowiązujące obecnie przepisy dają 
teraz taką dowolność interpretacji, a producentom zwykłych wód butelkowanych bardzo zależy 
na tym, by klient nie widział, co kupuje. Wystarczy spojrzeć na etykiety wielu „renomowanych” 
tak zwanych „wód mineralnych”, jakimi małymi literami opisany jest produkt. Bez szkła 
powiększającego, z którym raczej nie chodzi się do sklepu, trudno cokolwiek przeczytać na 
etykiecie. 
 Świadome podejmowanie przez konsumentów wyboru produktów, jakie kupuje oparte 
musi być na rzetelnej informacji przekazywanej im przez odpowiednie instytucje, organizacje i 
inne kompetentne jednostki. Formy przekazywania tych informacji mogą być różne, ale na 
pewno duża rolę mają tu media, pod warunkiem, że autorzy opierać się będą o wiarygodne 
informacje a niewymyślone w celu budzenia sensacji. Ogromną rolę w obecnym czasie ma 
internet, ale tu rodzi się również wielkie niebezpieczeństwo, bowiem wśród ogromu informacji 
jest bardzo dużo informacji nieprawdziwych, mylących i tylko duża świadomość odbierających 
takie informacje może wybrać te prawidłowe. 
Próbą pozytywnego oddziaływania poprzez internet na świadomość konsumentów w zakresie 
wód mineralnych jest uruchomiona witryna edukacyjna pod hasłem „Woda dla zdrowia”, którą 
uruchomiłem we współpracy z organizacjami naukowymi i uczelniami”.  
 
V.3.2. 
 Dobrym przykładem oddziaływania na zmniejszenie spożycia napojów bezalkoholowych 
słodzonych cukrem jest wprowadzanie do sklepików szkolnych zamiast takich napojów 
wartościowych wód mineralnych. 
Bardzo ważne w dziedzinie edukacji konsumenckiej jest zwrócenie uwagi na młodzież i nie 
dotyczy to tylko jej samej. Obserwuje się teraz, że odwracają się relacje w przekazywaniu 
lepszych zachowań pomiędzy dziećmi i rodzicami. Obserwuje się to w zakresie edukacji 
ekologicznej. To często właśnie dzieci zwracają uwagę rodzicom na złe nawyki w tej dziedzinie i 
umieją to świadomie uzasadnić. Podobne relacje mogłyby być korzystne w zakresie świadomości 
żywieniowej. Dlatego wielką uwagę należy zwrócić na edukacje dzieci i młodzieży. 
 
V.4. 
 Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednie pożywienie dostępne 
w ich zakładzie pracy nie tylko służy bezpośrednio zdrowiu pracownika, ale przyczynia się do 
lepszych wyników jego przedsiębiorstwa. Gdyby to zrozumieli byłaby to obopólna korzyść. Jako 
przykład mogę podać sytuację, kiedy od ponad roku w jednej z głębokich kopalń węgla, 
zredukowano do zera przypadki omdleń górników, dzięki zamiany zwykłej wody jako napoju do 
gaszenia pragnienia, na napój regenerujący z zawartością odpowiednich witamin i składników 
mineralnych wyprodukowany na podstawie receptury, jaką dla nich opracowałem,. 
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V.5.1. 
 Niestety lekarze nie zwracają uwagi na otyłość swoich pacjentów zwłaszcza dzieci. Nie 
instruują ich jak postępować by uchronić ich przed ta chorobą. Nie wyjaśniają jaki związek 
przyczynowy jest pomiędzy otyłością a dietą. Zarówno lekarze jak i dietetycy niestety nie 
zwracaj również uwagi na możliwość suplementowania składnikami mineralnymi naszej diety 
przy pomocy wód mineralnych. Wynika to przede wszystkim z tego, że sami się w tym nie 
orientują. Byłem kiedyś na poważnej konferencji naukowej, na której wiele czasu poświęcono na 
dyskurs czy sól jest bezpieczna dla zdrowia i czy jest ona konserwantem czy też nie. W 
kuluarach rozmawiałem z wybitnym uczonym zajmującym się dietetyką o wodzie i jej 
składnikach. Prowadząc kolejną część obrad niespodziewanie wywołał mnie do głosu mówiąc: 
Niech Pan powie o roli wody w naszym żywieniu, bo my w ogóle zapominamy o tym i nie 
zwracamy uwagi na ten ważny składnik pożywienia.  
 W codziennej praktyce trudno mi znaleźć lekarz, który wie coś więcej o wodzie niż to, że 
jest potrzebna do życia. Dlatego problem ten powinien być uwzględniony w kształceniu lekarzy. 
Aby rozważyć te sprawy, w maju 2006 r. organizuję konferencję naukową pod hasłem WODA 
DLA ZDROWIA.  
 
V.6.1. 
Przed laty Polskie Radio zaraz z rana nadawało audycję Poranna gimnastyka, w czasie, której 
przy muzyce zachęcano do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Była to wspaniała forma 
mobilizacji do aktywności ruchowej. W trakcie przemian ustrojowych w Polsce zaniechano 
nadawania tej audycji, uważając, że jest to forma zniewolenia społeczeństwa.(?!!!) 
Jest teraz w telewizji trochę i audycji typu fintes, ale w godzinach nie dla wszystkich dogodnych. 
Należałoby rozwinąć tego typu działania, ale przystosowując je do realnych możliwości. 
 
V.7.1. 
 Duże znaczenie w sposobie odżywiania w rodzinie ma tradycja i nawyki kulinarne. Ale 
kształtowane są one też przez wszelkiego rodzaju poradniki, prasę i telewizję, zwłaszcza 
kolorowe czasopisma kobiece. Niestety większą uwagę zwraca się na smak potraw, estetyczny 
wygląd, upiększenie potraw, co jest bardziej efektowne, aniżeli na wartości odżywcze. Przy 
omawianiu wartości odżywczych mniej zwraca się uwagi na składniki mineralne, które można 
też suplementowa również przy pomocy wód mineralnych. Jeżeli mówi się o wodzie jako 
składniku potraw na stole, to zwraca się przede wszystkim uwagę na to, by podawać wodę 
niegazowaną, a w ogóle nie wspomina się o zawartych w niej składnikach mineralnych. 
 Wypaczono też nazewnictwo w tym związane. Kiedyś wody, które podawano do posiłku 
nazywano stołowymi wodami mineralnymi, z racji tego, że podawano je na stół do posiłków a 
także dla odróżnienia od leczniczych wód mineralnych. Teraz obowiązuje w przepisach nazwa 
butelkowane wody mineralne a wodami stołowymi nazwano wody sztucznie mineralizowanane, 
co wprowadziło bezsens i zamieszanie w tej sprawie. Niby niewielka rzecz, ale to w 
świadomości konsumenta tworzy negatywny odruch. 
 
V.8 
 Najważniejszym elementem promowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
jest świadomość konsumenta. Jest to stwierdzenie tak oczywiste, że wręcz banalne. Ale, zdawać 
sobie trzeba z tego sprawę, że ta świadomość jest wypaczana w dużej mierze przez przemysł 
czerpiący zyski ze złych nawyków żywieniowych podsycanych przez nieuczciwą reklamę i temu 
należałoby się przeciwstawiać. Należałoby wręcz nakładać kary, za podawanie nieprawdziwych i 
wprowadzających błąd konsumentów wiadomości w reklamach i innych materiałach 
informacyjnych. Nawet czas, w którym podawane są reklamy wybiera się z premedytacją. Jako 
przykład podam reklamę zwykłej wody, produkowaną przez jedną z wielkich korporacji. 
Reklama ta prezentowana była w telewizji tylko w godzinach porannych, kiedy w pośpiechu 
zbierając się do pracy czy do szkoły nie ma czasu na analizowanie jej treści, a zapamiętuje się 
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tylko słowa i przekaz za nimi idący. Reklama ta dotyczyła zwykłej wody, którą reklamowano 
jako „wodę, która jest bogactwem minerałów”. Gdyby prezentowano tę reklamę w ciągu dnia, 
kiedy spokojnie można by było zastanowić się, jaka to bzdura, traciłaby ona zupełnie sens, a tak 
na pewno wielu konsumentów na to się nabrało. Kto powinien przywołać do porządku takiego 
producenta? Czy samoregulacja tu wystarczy? Myślę, że nie. Potrzebne jest systemowe 
oddziaływanie i na szczeblu krajowym i europejskim obrony konsumenta przed taka 
indoktrynacją.  
 
V.9. 
 Widzę i podkreślam to jeszcze raz, że przy bilansowaniu diety trzeba koniecznie brać pod 
uwagę wodę jak nośnika tak bardzo potrzebnych organizmowi biopierwiastków. Woda mineralna 
a nawet t.zw. woda stołowa wzbogacona w składniki mineralne, mogą być jednym z 
najważniejszych uzupełniających dietę nośników przede wszystkim takich składników 
mineralnych jak magnez i wapń, których niedobory w przeciętnym pożywieniu mieszkańca 
środkowej Europy wynoszą 1/3 dziennego zapotrzebowania. Propagowanie i picie wód o dużej 
zawartości magnezu (powyżej 50 mg/l) i wapnia (powyżej 150 mg/l) może znacznie przyczynić 
się do zniwelowania niedoboru tych biopierwiastków w organizmie człowieka. Znajdujące się w 
formie zjonizowanej te składniki mineralne są lepiej przyswajalne aniżeli z innych preparatów. 
 Nie ma też żadnych obaw przedawkowania tych pierwiastków, bowiem organizm ma 
odpowiednie mechanizmy regulujące ich wykorzystania i bez obaw mogą takie wody pić osoby, 
które mają na nie mniejsze zapotrzebowanie. Nadmiar ich w pożywieniu nie szkodzi, natomiast 
brak ich wywołuje zgubne skutki. 
 
V.10. 
 Taka organizacja jak Unia Europejska powinna przewodzić w działaniach a rzecz 
światowego systemu stosowania jednolitych zasad żywieniowych na świecie. Oczywiście tych 
zasad podstawowych, w których uwzględnione powinny być także uwarunkowania 
środowiskowe, regionalne, rolnicze itp. Jednym z elementów tego jest woda, o której mówi się w 
licznych programach, ale tylko pod względem jej dostępności oraz czystości mikrobiologicznej i 
zawartości składników niepożądanych, natomiast nie zwraca się uwagi na zawartość w niej 
składników korzystnych dla zdrowia. Stąd problem zaspakajania organizmu na składniki 
mineralne również przy pomocy wody jest generalnie pomijany a powinien być odpowiednio 
wyeksponowany. 
 
V.11. 
 Niestety w całej Zielonej Księdze ani raz nie wspomniano o wodzie, ale mam nadzieję, że 
ta kwestia będzie teraz uwzględniona. Uważam natomiast, że bardzo dobrze się stało, że poddano 
pod tak szeroką dyskusję poruszone w niej problemy. Cenię sobie bardzo możliwość 
wypowiedzenia się na interesujące mnie tematy i potwierdziło to sens podejmowanych przeze 
mnie działań w zakresie popularyzacji jednego z elementów zdrowego odżywiania. 
 Zielona Księga była dla mnie inspiracja do opracowania popularyzacji wód mineralnych, 
jako ważnego składnika naszego pożywienia. 
 Założenia Zielonej Księgi, w celu jej spopularyzowania umieściłem na prowadzonej 
stronie internetowej www.wodadlazdrowia.pl  
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