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A b s t r a c t. Wielkopolska is one of the few Polish provinces in which resources of ground waters
useful for therapeutics and recreation are still untapped. These resources of C or B category were
examined in 70-ties and 80-ties of the last century, when 70 deep exploratory boreholes had been
done in Wielkopolska region. On the base of the results of physicochemical analysis indicated
were different possibilities of exploitation of the water from boreholes located in: Koszuty – com-
mune S³upca, borehole Œroda IG-2, Czeszewo – commune Mi³os³aw, borehole IG-1 and Poznañ,
nearby Malta Lake, borehole Swarzêdz IGH-1. These boreholes were indicated because of their
exploitable resources, water properties as well as natural landscape values of the spots, their
infrastructure, climatic conditions and environmental factors. The water from these boreholes

were categorized as sodium chloride thermal water of diverse total mineralization degree (0.46–1.79%) and temperature range 34–42oC. The
particular waters from indicated boreholes are appropriate for many purposes as: recreation and therapy in their natural state.
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Wielkopolska to obszar po³o¿ony w pó³nocno-wschod-
niej czêœci monokliny przedsudeckiej – w miejscu, gdzie
poszczególne ogniwa retyku, jury dolnej, œrodkowej i gór-
nej le¿¹ bezpoœrednio pod cienk¹ seri¹ kenozoiku, a tylko
w pó³nocnej czêœci przykryte s¹ utworami kredy. Granice
jury wyznacza brzeg basenu, w którym wystêpuj¹ wody
termalne (Bojarski, 1984). W profilu geologicznym oma-
wianego rejonu stwierdzono kilka wyraŸnych poziomów
zbiornikowych (utwory czerwonego sp¹gowca, dolomitu
g³ównego, triasu i jury dolnej, bêd¹cego najlepszym pozio-
mem wód termalnych). Najstarsze rozpoznane utwory na-
le¿¹ do karbonu i s¹ wykszta³cone w postaci piasków drob-
noziarnistych oraz nieprzepuszczalnych i³owców.

Dziêki wierceniom parametryczno-strukturalnym i po-
szukiwawczo-naftowym (ok. 70 odwiertów), prowadzo-
nym na terenie Wielkopolski przez Instytut Geologiczny w
latach 60. i 80. ubieg³ego wieku, wyznaczono wyraŸn¹
strefê samowyp³ywów wód o temperaturze od 20 do 40oC
otworami wiertniczymi w okolicach m.in.: £agowa Lubu-
skiego, Œrody Wielkopolskiej, Czeszewa, Swarzêdza,
Ksi¹¿a Wielkopolskiego i Wrzeœni.

Czêœæ spoœród wy¿ej wymienionych odwiertów (Wrze-
œnia IG-1, Ksi¹¿ IG-1) – po wykonaniu opróbowania hy-
drogeologicznego – zosta³a zaczopowana korkami ce-
mentowymi, inne zosta³y ujête do eksploatacji. Korzyst-
nym zjawiskiem jest istnienie w nich ciœnieñ artezyjskich,
które umo¿liwiaj¹ wodom samoczynny wyp³yw na po-
wierzchniê.

Dane hydrogeologiczne odwiertów oraz zawartoœæ
podstawowych sk³adników mineralnych wody pobranej z
otworów w Koszutach (Œroda IG-2), Czeszewie w gminie
Mi³os³aw (IG-1 Joanna) oraz Poznaniu (Swarzêdz IGH-1)
zawarto w tabeli 1 (po³o¿enie wymienionych miejscowoœci
przedstawiono na rycinie 1). S¹ to odwierty, których zaso-
by zatwierdzono w kategorii C lub B.

Odwiert Œroda IG-2 w miejscowoœci
Koszuty k. Œrody Wielkopolskiej

Otwór Œroda IG-2 wykonano w 1966 r. do g³êbokoœci
3150 m i opróbowano w zakresach: 2550–2406 m (pstry
piaskowiec œrodkowy), 2076–2057 m (wapieñ muszlowy
dolny), 1666–1621 m (kajper) oraz 1020–1012 m (jura dol-
na). Na g³êbokoœci 1100–1060 m poziom zaczopowano
korkiem cementowym (Gajewska & Raczyñska, 1982).
Uzyskan¹ z niego wodê mineraln¹, której maksymalna
temperatura zmierzona na wyp³ywie po 48 godzinach eks-
ploatacji wynosi³a ok. 41oC, wed³ug klasyfikacji balneolo-
gicznej nale¿y uznaæ za hipertermaln¹. Otwór zosta³ za-
t³oczony p³uczk¹ wiertnicz¹ w celu ochrony przed korozyj-
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Ryc. 1. Lokalizacja miejscowoœci, w których znajduj¹ siê oma-
wiane ujêcia wód termalnych
Fig. 1. Location of places where relevant thermal waters are
available



nym niszczeniem rur i zamkniêty niskociœnieniow¹ g³o-
wic¹ eksploatacyjn¹. Pobrane do analizy chemicznej prób-
ki wody zosta³y przebadane w G³ównym Laboratorium
Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Laboratorium
Balneochemicznym i Mikrobiologicznym Pañstwowego
Przedsiêbiorstwa Obs³uga Techniczna Uzdrowisk w War-
szawie. Stwierdzono, ¿e wodê tê mo¿na zaklasyfikowaæ
jako 0,8% chlorkowo-sodow¹. W sk³adzie wody domino-
wa³y chlorki (95,10% mval) i sód (92,20% mval), obecne
by³y równie¿ jodki i bromki – w znacz¹cym stê¿eniu,
pozwalaj¹cym na okreœlenie jej jako swoistej, jodkowej.

Ten stopieñ mineralizacji (8,2 g/dm3) w sto-
sunku do prawie nasyconych solanek w u-
tworach kajpru œwiadczy³ o istnieniu bardzo
wyraŸnego progu hydrochemicznego, zwi¹-
zanego z izolacj¹ na g³êbokoœci 1200–1600
m, gdzie dosz³o do ca³kowitego oddzielenia
poziomów zbiornikowych triasu od pozio-
mu jury dolnej. Wody mineralne z rejonu
Œrody Wlkp. s¹ podobnego typu chemiczne-
go jak solanki z Ciechocinka, jednak o kil-
kukrotnie ni¿szej mineralizacji. W wodzie z
otworu Œroda IG-2 stwierdzono podwy¿-
szone zawartoœci gazu – 82 cm3 w 1 dm3

próbki – który stanowi³ mieszaninê azotu
(54,8% obj.), dwutlenku wêgla (44,9% obj.)
oraz domieszek gazów szlachetnych. Wy-
dajnoœæ eksploatacyjna tego ujêcia wyno-
si³a ok. 40 m3/h na samowyp³ywie, co nale-
¿y uznaæ za jedn¹ z wy¿szych wœród usta-
lonych dla ujêæ wód chlorkowo-sodowych
na Ni¿u Polskim. Rozpoznany zasób tej wo-
dy termalnej zatwierdzono w kategorii C
(Potocki, 1972).

Parametrem podnosz¹cym przydatnoœæ
wody z otworu Œroda IG-2 jest jej tempera-
tura na wyp³ywie, która zapewnia uzyskanie
w basenach lub wannach k¹pielowych tem-
peratury 37oC.

W 1966 r. ujêcie Œroda IG-2 przekazano
Zjednoczeniu Uzdrowiska Polskie oraz w³a-
dzom terenowym do wykorzystania w ce-
lach balneologiczno-leczniczych (Wysocka
i in., 1975). W latach 70. ubieg³ego wieku
Koszuty by³y miejscowoœci¹, na któr¹ roz-
ci¹gniêto niektóre przepisy o ochronie
uzdrowisk (Pilich & Potocki, 1975; Bestyñ-
ska i in., 1979). Powsta³y w tym czasie ró¿-
ne projekty wykorzystania wody, w tym w
rehabilitacji chorych z rejonu Poznania oraz
w profilaktyce chorób zawodowych u osób
zatrudnionych w przemyœle, zw³aszcza w
du¿ych zak³adach pracy. Dodatkowym ele-
mentem inspiruj¹cym niektóre projekty by-
³o istnienie w tej miejscowoœci obiektów
nadaj¹cych siê do adaptacji na pomieszcze-
nia hotelowe i zabiegowe. Plany te nie zo-
sta³y nigdy zrealizowane.

Odwiert IG-1 Joanna w miejscowoœci
Czeszewo k. Mi³os³awia

Odwiert IG-1 Joanna wykonano w 1974 r.
pocz¹tkowo do g³êbokoœci 3626 m, na któ-
rej zalegaj¹ utwory permu dolnego (czerwo-
ny sp¹gowiec). Nad nimi wystêpuj¹ utwory

cechsztynu (3587–2943 m), triasu (2953–2248 m) i wa-
pienia muszlowego (2248–1974 m) oraz kajpru (1974–
1413 m) i retyku (1413–936,5 m). Po czêœciowej likwidacji
otworu w przedziale g³êbokoœci 3626–1020 m wykonano
perforacjê rur w interwale 960–930 m (stropowa partia
retyku) i uzyskano samowyp³yw wody termalnej o tempe-
raturze 35oC. Dalsze prace, w tym dokumentacje zasobów
w kategorii B, zosta³y wykonane przez Instytut Geologicz-
ny w 1977 r. Ustalono wówczas wydajnoœæ eksploata-
cyjn¹ tego otworu (Q = 15,4 m3/h, przy depresji S = 19,5 m)

610

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 7, 2010

Parametry
Parameters

Odwierty
Boreholes

Swarzêdz IGH-1
Poznañ

IG-1 Joanna
Czeszewo

Œroda IG-2
Koszuty

G³êbokoœæ otworu
Borehole depth

1306 m 1020 m 1020–1012 m

Jedn. geologiczna
Geological unit

jura dolna
Lower Jurassic

jura dolna
Lower Jurassic

jura dolna
Lower Jurassic

Maks. wydajnoœæ
Max. capacity

76,36 m3/h 15,43 m3/h 40 m3/h

Temperatura wody
Water temperature

39,8oC 34oC 41oC

Sk³adniki
rozpuszczone

Dissolved
constituents

Zawartoœæ
Content

mg/dm3* % mval mg/dm3** % mval mg/dm3*** % mval

NH4+
7,85 0,14 0,55 0,04 125,69 4,51

Na+
6350,0 90,56 1680,0 93,85 2950 92,20

K+
40,0 1,02 21,20 0,67 24 0,44

Ca2+
328,66 5,38 44,96 2,85 – –

Mg2+
126,40 3,41 22,50 2,26 41,64 2,46

Fe2+/3+
4,15 0,05 3,00 0,10 3,12 0,09

Sr2+
15,88 0,13 – – – –

Ba2+
0,316 0 <1 – – –

Mn2+
0,05 0 0,18 0,01 0,3 0,01

Zn2+
0,078 0 0,185 0,01 – –

As3+/5+
0,04 0 – – – –

F-
0,18 0 0,05 0 – –

Cl-
10457,8 96,66 2623,30 94,60 4690,96 95,10

Br-
6,50 0,04 2,26 0

4,4 0,04
J-

0,90 0 <0,05 0

HCO3
-

310,9 1,90 171,00 3,58 222,11 2,62

SO4
2-

180,0 1,40 69,5 1,82 149,6 2,24

HBO2 9,95 – <0,5 – 17,0 –

H2SiO3 13,64 – – – 22,1 –

� 17855,47 – 4638,99 – 8250,92 –

*analiza z lutego 2009 r. wykonana przez NIZP-PZH Poznañ
*analysis performed by NIZP-PZH Poznañ (February, 2009)
**analiza z lutego 1991 r. wykonana przez PZH Poznañ
**analysis performed by PZH Poznañ (February, 1991)
***analiza z 1966 r. wykonana przez G³ówne Laboratorium Instytutu Geologicznego
***analysis performed by Geological Institute Main Laboratory (1966)

Tab. 1. Dane hydrogeologiczne oraz podstawowe sk³adniki mineralne oma-
wianych wód termalnych
Table 1. Hydrogeological conditions and basic mineral components of relevant
thermal waters



i wykonano kolejne analizy fizykochemiczne wody, po-
twierdzaj¹ce jej temperaturê 34oC i sk³ad chemiczny (Szar-
szewska, 1978). Woda zosta³a zakwalifikowana jako mine-
ralna 0,46% chlorkowo-sodowa, hipotermalna. Równie¿
póŸniejsze analizy fizykochemiczne z otworu IG-1 Joanna
w Czeszewie (analiza wykonana w Laboratorium ZTU-
PZH w 1991 r.) wskazuj¹ na stabilnoœæ jej sk³adu mine-
ralnego. Zawiera ona 94,60% mval jonu chlorkowego i
93,85% mval jonu sodowego. Nie stwierdzono w niej sk³ad-
ników naturalnego pochodzenia potencjalnie toksycznych,
w stê¿eniu uznanym za szkodliwe dla zdrowia przy doust-
nym stosowaniu ani wskaŸników kontaktu z zanieczysz-
czeniem zewnêtrznym – chemicznych i mikrobiologicznych.

Wody chlorkowo-sodowe, hipoosmotyczne, do których
zalicza siê surowiec z odwiertu IG-1 w Czeszewie, s¹ zale-
cane do picia sportowcom i osobom pracuj¹cym fizycznie
w warunkach uci¹¿liwych, zw³aszcza w wysokich tempe-
raturach. Woda z odwiertu IG-1 Joanna mog³aby byæ stoso-
wana w dni upalne lub profilaktycznie przez osoby pra-
cuj¹ce w hutnictwie, górnictwie itp. Po nieznacznym pod-
grzaniu mog³aby znaleŸæ zastosowanie tak¿e w k¹pielach,
przeznaczonych zw³aszcza dla osób os³abionych fizycznie
i ludzi starszych oraz dzieci – wymagaj¹cych ostro¿nego
dawkowania bodŸców chemicznych (Madeyski, 1990).

Odwiert IG-1 zosta³ przekazany przez Instytut Geolo-
giczny Urzêdowi Miasta i Gminy w Mi³os³awiu. Znajduje
siê na dzia³ce stanowi¹cej w³asnoœæ prywatn¹.

W grudniu 2003 r. z inicjatywy Towarzystwa Wykorzy-
stania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi
Czeszewskiej rozpocz¹³ w Czeszewie dzia³alnoœæ Warsztat
Terapii Zajêciowej Radoœæ, w której wykorzystuje siê leczni-
cze w³aœciwoœci wody do celów rehabilitacyjnych osób nie-
pe³nosprawnych intelektualnie i fizycznie z terenu gminy.

Mi³os³aw to miejscowoœæ po³o¿ona wœród lasów, z do-
brym klimatem oraz ciekaw¹ architektonicznie zabudow¹.
Starania wykorzystania wody z otworu IG-1 Joanna, podej-
mowane przez wspomniane towarzystwo s¹ hamowane
trudnoœciami w kupnie gruntu, na którym znajduje siê
odwiert. W oczekiwaniu na jej udostêpnienie w Czeszewie
prowadzi siê obecnie dzia³alnoœæ rekreacyjno-wypoczyn-
kow¹ oraz hipoterapiê.

Odwiert IGH-1 Swarzêdz w Poznaniu

Otwór IGH-1 Swarzêdz zlokalizowany jest w Pozna-
niu przy ul. Wileñskiej (nad Jeziorem Maltañskim). Wyko-
nano go na zlecenie Centralnego Urzêdu Geologii w marcu
1982 r. do g³êbokoœci 1306 m. Do 179 m p.p.t. wystêpuj¹
osady czwartorzêdu, paleogenu i neogenu – pocz¹tkowo
piaski drobnoziarniste i glina zwa³owa, a ni¿ej: i³y, mu³ki i
¿wiry. Do 742 m p.p.t. siêgaj¹ utwory jury górnej, repre-
zentowane przez wapienie, wapienie margliste, margle,
mu³owce i i³owce. Utwory jury œrodkowej – margle i mu-
³owce margliste miejscami przewarstwione piaskowcami –
wystêpuj¹ na g³êbokoœci 742–854 m. Ska³ dolnojurajskich,
zalegaj¹cych prawdopodobnie do g³êbokoœci ok. 1330 m
nie przewiercono. Ze wzglêdów technicznych otwór zakoñ-
czono w stropie warstw mechowskich, czyli najbardziej
perspektywicznego horyzontu na Ni¿u Polskim. Utwory
jury dolnej, wystêpuj¹ce w strefie g³êbokoœci 854–1306 m,
wykszta³cone s¹ w postaci piaskowców, i³owców i mu³o-
wców (P³oniewski, 1982). Szczegó³owy profil geologicz-
ny tego odwiertu przedstawiono w tabeli 2.

Otwór zosta³ zafiltrowany w interwale 876,7–1306 m,
z czêœci¹ perforowan¹ o d³ugoœci 138,06 m. Jego zasoby
eksploatacyjne udokumentowano w kategorii B. Tempera-
tura wody chlorkowo-sodowej na wyp³ywie mieœci³a siê w
granicach 39,6–42,2oC i zale¿a³a od wydajnoœci eksploata-
cyjnej, wahaj¹cej siê od 33,84 do 73,36 m3/h, przy depresji
S = 3,45–14 m (w czasie 18 godzin pompowania).

Wyniki analiz fizykochemicznych prób wody z tego
otworu, uzyskane w laboratoriach oœrodków naukowych w
ró¿nym czasie (Laboratorium Instytutu Geologicznego i
Balneoprojekt – 1982 r., Laboratorium Zak³adu Tworzyw
Uzdrowiskowych NIZP-PZH – 2009 r.), potwierdzaj¹ stabil-
noœæ jej sk³adu chemicznego. Nale¿y uznaæ, ¿e woda z
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Czwartorzêd
Quaternary

0–66 m

Neogen
Neogene

66,5–69 m

Pliocen Pliocene
66,5–69 m

Miocen Miocene
69–176 m

Paleogen
Paleogene
69–179 m

Oligocen Oligocene
176–179 m

Jura górna
Upper Jurassic

179–742 m

Tyton œrodkowy Middle Tithonian
179–216 m

Tyton dolny Lower Tithonian
216–279 m

Kimeryd górny Upper Kimmeridgian
279–389 m

Kimeryd dolny Lower Kimmeridgian
389–579 m

Oksford Oxfordian
579–742 m

Jura œrodkowa
Middle Jurassic

742–854 m

Kelowej Callovian
742–745,5 m

Baton Bathonian
745,5–835 mm

Bajos górny Upper Bajocian
835–854 m

Jura dolna
Lower Jurassic

854–1306 m

Toark górny (warstwy kamieñskie)
Upper Toarcian (Kamieñ Beds)
854–967 m

Toark dolny (warstwy gryfickie)
Lower Toarcian (Gryfice Beds)
967–1077 m

Pliensbach górny (warstwy komorowskie)
Upper Pliensbachian (Komorowo Beds)
1077–1186 m

Pliensbach dolny (warstwy ³obeskie)
Lower Pliensbachian (£obez Beds)
1186–1241 m

Synemur górny (warstwy radowskie)
Upper Sinemurian (Radowo Beds)
1241–1287 m

Synemur dolny (warstwy mechowskie)
Lower Sinemurian (Mechowo Beds)
1287–1306 m

Jednostki litostratygraficzne zmienione zgodnie z Tabel¹ Stra-
tygraficzn¹ Polski (Wagner, red., 2008)
Lithostratigraphic units according to Stratigraphic table of
Poland (Wagner, ed., 2008)

Tab. 2. Profil geologiczny odwiertu IGH-1 Swarzêdz w Poz-
naniu (P³oniewski, 1982, zmienione)
Table 2. Geological profile of borehole IGH-1 Swarzêdz placed
in Poznañ (P³oniewski, 1982, modified)



odwiertu IGH-1 Swarzêdz to 1,78% woda chlorkowo-so-
dowa (solanka), hipertermalna. Zawiera ona przede wszy-
stkim chlorki (96,66% mval) i sód (90,56% mval) oraz
jony wapnia (328,66 mg/dm3) i magnezu (126,4 mg/dm3),
a ponadto bromki (6,50 mg/dm3) i jodki (0,9 mg/dm3).

W³aœciwoœci lecznicze wód termalnych
chlorkowo-sodowych

Wody te mog¹ byæ wykorzystywane przede wszystkim
do k¹pieli, inhalacji oraz kuracji pitnych, wed³ug wskazañ
lekarskich. Z uwagi na znaczne zasoby i wydajnoœæ oma-
wianych otworów, czerpana z nich woda mo¿e byæ wyko-
rzystywana w basenach leczniczych i rehabilitacyjnych. Ze
wzglêdu na ni¿szy w porównaniu z solankami stopieñ
mineralizacji (<1,5%) wody pozabiegowe stanowi¹ mniej-
sze zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego przy ich odpro-
wadzaniu z basenów.

Zabiegi z u¿yciem omawianych wód mineralnych chlor-
kowo-sodowych (0,46–1,78%), termalnych (34–42,2oC),
zastosowane w formie k¹pieli, dzia³aj¹ kompleksowo –
chemicznie i termicznie. Najpierw bezpoœrednio na skórê i
tkanki przyleg³e, powoduj¹c zwiêkszenie ich ukrwienia.
Nastêpnie – poprzez receptory skóry i autonomiczny u-
k³ad nerwowy oraz hormony tkankowe – wywo³uj¹ szereg
miejscowych i ogólnych reakcji. Wynikiem tego dzia-
³ania jest zmniejszenie pobudliwoœci nerwów czuciowych i
ruchowych, poprawa ukrwienia skóry, zwiêkszenie nie-
swoistej odpornoœci, regulacja kr¹¿enia krwi (Straburzyñ-
ska-Lupa & Straburzyñski, 2008).

Wody tego typu stosuje siê w leczeniu (Ponikowska &
Ferson, 2008):

� przewlek³ych zmian zwyrodnieniowych stawów i
krêgos³upa,

� goœæca reumatoidalnego,
� przykurczów pourazowych miêœni,
� przewlek³ych zapaleñ stawów,
� stanów po zabiegach chirurgicznych narz¹dów ruchu,
� nerwobóli, zapalenia korzonków nerwowych,
� dolegliwoœci w czasie rekonwalescencji, zw³aszcza

dzieci,
� wad krêgos³upa,
� skolioz.
K¹piel mo¿na ³¹czyæ z gimnastyk¹ lecznicz¹ w basenie,

zw³aszcza nape³nianym wod¹ o ni¿szej mineralizacji (<1,5%).

Wykorzystanie omawianych wód chlorkowo-sodowych
w celach rekreacyjno-sportowych i leczniczych

Wed³ug informacji uzyskanych ze wspomnianego wy-
¿ej Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walo-
rów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej istniej¹ aktualnie
realne mo¿liwoœci wykupienia gruntu, na którym znajduje
siê odwiert IG-1 Joanna w Czeszewie i zagospodarowania
go zgodnie z wczeœniejszym zamierzeniem.

Najbardziej zaawansowane s¹ dzia³ania zwi¹zane z wy-
korzystaniem wody termalnej z odwiertu Swarzêdz IGH-1
w Poznaniu. Wiosn¹ 2009 r. rozpoczê³a siê budowa jedne-
go z najwiêkszych w Polsce obiektów wodnych pod nazw¹
Termy Maltañskie. Obiekt ten bêdzie sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: sportowej, gdzie znajdzie siê m.in. basen olimpijski
oraz basen z wie¿¹ do skoków, i rekreacyjnej, w której
znajd¹ siê baseny, zje¿d¿alnie z efektami œwietlnymi i aku-

stycznymi oraz pawilon odnowy biologicznej – w tym
równie¿ do k¹pieli solankowych.

Z Term Maltañskich bêdzie mog³o korzystaæ jednocze-
œnie 665 osób, a w ci¹gu dnia – nawet 5500 osób (Dmit-
rzak, 2009). Zakoñczenie budowy obiektu, którego projekt
przedstawiono na rycinie 2, przewiduje siê na sierpieñ
przysz³ego roku.
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Ryc. 2. Projekt oœrodka rekreacyjno-sportowego nad Jeziorem
Maltañskim w Poznaniu (wg ATJ Architekci Warszawa)
Fig. 2. Project of Sport and Recreation Centre placed nearby Malta
Lake in Poznañ (according to ATJ Architekci Warszawa)


