
    

Zdrowie zaczyna się Zdrowie zaczyna się 
na talerzuna talerzu

Dr Jacek J. Nowak, emerytowany profesor Dr Jacek J. Nowak, emerytowany profesor 
Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 

w Warszawiew Warszawie

- Referat na Forum „Żywność i Wolność”, Kraków, - Referat na Forum „Żywność i Wolność”, Kraków, 
28 XI 2021, zorganizowane przez Międzynarodową 28 XI 2021, zorganizowane przez Międzynarodową 
Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)



    

Cel referatu:Cel referatu:

• Ukazanie „kamieni milowych”, 

• wraz z wybranymi problemami,

• na drodze do lepszego poznania 

• zależności pomiędzy 

• odżywianiem a zdrowiem



    

• Zdrowie  to  stan  pełnego  dobrego  
samopoczucia  fizycznego,  
psychicznego  i  społecznego,  a  nie 
tylko brak chorób  i  niedomagań.

                           (WHO)



    

6 filarów zdrowia6 filarów zdrowia

• 1.  Prawidłowość  odżywiania.

• 2.  Prawidłowość snu  i  odpoczynku.
• 3.  Odpowiednia  ilość  i  jakość  ruchu  

•      fizycznego.
• 4.  Właściwy  stan  emocjonalny.
• 5.  Dystans  do  medycyny  objawowej.
• 6.  Unikanie  zagrożeń  wynikających  
•      ze  środowiska.
Źródło: Medycyna zdrowia, w: „Gestalt” nr 4/1997, ss. 17-31.



    

• Wszystkie powyższe filary są konieczne 
dla utrzymania zdrowia…

• Ale czy można stwierdzić, że jakiś filar jest 
ważniejszy od innego?

• Zacznijmy od zwykłych obserwacji…



    

• Ponieważ marzeniem dla większości ludzi

•  było i jest osiągnąć poziom i styl życia 
członków tzw. wyższych sfer społecznych,

•  a zwłaszcza bogatszych, 

• w szczególności Amerykanów, 

• to…



    



    



    • Źródło: Dietary_Guidelines_for_Americans-2020-2025



    

Jak do tego doszłoJak do tego doszło

• Dwie katastrofalne decyzje rządu USA:

I. Polityka rolna utrzymania po II wojnie świat. 
olbrzymich zamówień na płody rolne i przeznaczenia 
ich do spasania bydła i trzody chlewnej…

II. Ustanowienie w Dietary Guidelines czterech  
podstawowych grup żywności:

• 1. Mięso
• 2. Mleko i jego przetwory
• 3. Produkty zbożowe
• 4. Owoce i warzywa



    

Jak do tego doszło c.d.Jak do tego doszło c.d.

W następstwie tych decyzji – a nie zaleceń W następstwie tych decyzji – a nie zaleceń 
lekarskich - nastąpił szybki i olbrzymilekarskich - nastąpił szybki i olbrzymi

  wzrost udziału produktów mięsnych wzrost udziału produktów mięsnych 

i nabiałowych w codziennej diecie i nabiałowych w codziennej diecie 
przeciętnego Amerykanina. przeciętnego Amerykanina. 

A świat naśladował styl życia, a więc A świat naśladował styl życia, a więc 

i odżywiania się Amerykanów...i odżywiania się Amerykanów...



    

Genetycznie tacy samiGenetycznie tacy sami
Indianie Pima z ArizonyIndianie Pima z Arizony



    

Genetycznie tacy samiGenetycznie tacy sami
 Indianie Pima z Arizony Indianie Pima z Arizony



    

Genetycznie tacy samiGenetycznie tacy sami
 Indianie Pima z Meksyku Indianie Pima z Meksyku



    

Genetycznie tacy samiGenetycznie tacy sami
 Indianie Pima z Meksyku Indianie Pima z Meksyku



    

SkutkiSkutki



    

TABLICA 1TABLICA 1. Użytkowanie ziemi i udział w produkcji . Użytkowanie ziemi i udział w produkcji 
żywności produkcji zwierzęcej i roślinnej.żywności produkcji zwierzęcej i roślinnej.

RODZAJ 
PRODUKCJI

Użytkowanie 
ziemi 

(% ogółu użytków 
rolnych)

Udział w 
produkcji 
żywności

Zwierzęca 80% 10%

Roślinna* 20% 90%

* Bezpośrednio dla ludzi (w tym: używek, przypraw itp.) oraz surowców dla przemysłu (w tym: rośliny 
energetyczne), budownictwa itd.

Źródło: oszacowania własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, FAOSTAT 2002, Pimentel and Hall, 
eds. (1989) (opublikowane w: Nowak J.J., Essential But Unappreciated Factors of Sustainable 
Development, w: “Visegrad Agenda 21- Transition from a Centrally Planned Economy to a Sustainable 
Society? - Conference Proceedings, April 4-6, 2002, Ministry of Foreign Affairs, Prague” (Třebický V., 

Novák J., eds.). Institute for Environmental Policy, Prague 2002 



    

Dlaczego takie dysproporcje?Dlaczego takie dysproporcje?

• Bo działa  przyrodnicze prawo odzysku 
średnio 10% białka z pożywienia, tj.

• zwierzę przekształca w białka swojego 
organizmu 

• średnio 10% spożywanego białka



    



    

Niezwykle wszechstronnie skutki Niezwykle wszechstronnie skutki 
przemysłowej hodowli zwierząt opisuje przemysłowej hodowli zwierząt opisuje 

książkaksiążka
(napisana na bazie 553 specjalistycznych (napisana na bazie 553 specjalistycznych 

publikacji i trzech lat sprawdzania publikacji i trzech lat sprawdzania 
„w terenie” informacji z publikacji „w terenie” informacji z publikacji 

w obu Amerykach, Azji i w Europiew obu Amerykach, Azji i w Europie::

Philip Lymbery i Isabel Oakeshott,
„FARMAGEDON. 
Rzeczywisty koszt taniego mięsa”,
Vivante, Białystok 2015
(oryg. ang.: „FARMAGEDDON. The true 

cost of cheap meat”, 2014)



    



    



    

Źródło: P. Lymbery i I. Oakeshott,

„FARMAGEDON. Rzeczywisty koszt taniego mięsa”, (z okładki)



    

Źródło: P. Lymbery i I. Oakeshott,

„FARMAGEDON. Rzeczywisty koszt taniego mięsa”, (z okładki)



    

    A ponieważ ten olbrzymi popyt na pasze
•  stwarza stałą, ogromną presję w rolnictwie na 

zwiększanie zbiorów i plonów, 
• stąd rozwój schemizowanego rolnictwa z
•  olbrzymimi ilościami syntetycznych nawozów i 

środków ochrony roślin, zwłaszcza herbicydów, 
• „ładowanych” w glebę 
• i „przy okazji” do płodów rolnych, a więc do pasz 

i naszej żywności…



    

Wybrane skutki stosowania herbicydów Wybrane skutki stosowania herbicydów 
na bazie glifosatuna bazie glifosatu

• Raport ICPPC z 2016 pt:

• „Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, 
najszerzej używanych w uprawach GMO”

• dostępny w Bibliotece Narodowej i na stronie 
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej 
Wsi (ICPPC):

• www.icppc.pl/antygmo/2016/10/zagrozenia-ze-
strony-glifosatu-iroundupu-

najszerzej-uzywanych-w-uprawach-gmo-raport/



    

Nieco o działaniu glifosatuNieco o działaniu glifosatu

Silny chelator, 

• każdy kation jest chelatowany, 

• Mg, Ca, K, Zn, Co, Mn itp.

• (tworzy kompleksy z kationami)

• Kationy (pierwiastki śladowe) nie są już 
dostępne dla roślin i zwierząt 

(Krüger M. i in., GLIFOSAT)



    

Nieco o działaniu glifosatuNieco o działaniu glifosatu

• Glifosat hamuje biosyntezę aromatycznych 
aminokwasów

• Zabija nie tylko rośliny, lecz jest także 
toksyczny dla komórek bakteryjnych 

(Krüger M. i in., GLIFOSAT)



    

Nieco o działaniu glifosatuNieco o działaniu glifosatu

Bakterie o wysokiej tolerancji na glifosat (z opisu 
patentowego EP 2 327 785 A2)

• Enterobacterium spp.
• C. perfringens
• C. acetobutylicum
• Fusobacterium nucleatum
• Pseudomonas vesicularis
• Escherichia coli
• Salmonella Typhimurium
• Bacillus subtilis
• C. tetani (laseczka tężca)
• Ochrobacter/Brucella 

(Krüger M. i in., GLIFOSAT)



    

Nieco o działaniu glifosatuNieco o działaniu glifosatu

• Zauważmy, że głównie oporne na glifosat 
pozostają bakterie chorobotwórcze w naszym 
przewodzie pokarmowym…

•    Przy czym wśród tych uważanych do 
niedawna za niegroźne, które „przeżywają”  
glifosat, są jednak takie jak  Fusobacterium 
nucleatum, która, jak ostatnio wykryto, 
przyczynia się do raka

(Bakteria z jamy ustnej wywołuje raka jelita 
grubego_ __ MedExpress.pl 7 marca 2020)



    

A. Wybrane wyniki badań wpływu glifosatu na ludziA. Wybrane wyniki badań wpływu glifosatu na ludzi                
                                                                na podstawie                                                                 na podstawie 

publikacji naukowychpublikacji naukowych

 I. Glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych 
herbicydów, zwłaszcza Roundupu:

• jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (1), według 
klasyfikacji IARC (Międzynarodowej Agencji Badań nad 
Rakiem WHO) od 2015 r. zaliczany do grupy 2A 

• jest kojarzony z 2. rodzajami raka:

   a) nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi 
   (ang. non-Hodgkin lymphoma)

   b) i rakiem piersi (2), (3), (9), (22),



    

Opinie FAO, WHO, EFSA i ECHAOpinie FAO, WHO, EFSA i ECHA

• Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zatwierdziły tę substancję 
chemiczną, twierdząc, że 

• „jest mało prawdopodobne, aby stanowiła ryzyko 
rakotwórcze dla ludzi w wyniku narażenia poprzez 
dietę”. 

• Tę samą opinię podzielił Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także 
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).  

(Źródło: Pierwszy kraj UE wprowadził zakaz stosowania glifosatu , „Przegląd 
Rynku Spożywczego”) 



    

GMO Advocate Says GMO Advocate Says 
Monsanto's Roundup Safe to Monsanto's Roundup Safe to 
Drink, Then Refuses Glass – Drink, Then Refuses Glass – 

YouTubeYouTube

• Wywiad na CANAL+ 

• Cytowany 28 mar 2015 przez 

• CBC News: The National 

https://www.youtube.com/channel/UCKjU3KzdbJE1EFcHVqXC3_g


    

Co jest w grupie 2A kancerogenów, Co jest w grupie 2A kancerogenów, 

obok glifosatu?obok glifosatu?
m. in.
•    - N-nitrozoaminy 
(Badania na zwierzętach wykazały, że po jednokrotnym 

podaniu N-nitrozoamin w paszy, rozwijał się u 
niektórych zwierząt rak, Nikonorow i Urbanek-
Karłowska, Toksykologia żywności, PZWL 1987 s. 
279)

•    - azotany i azotyny, które w przewodzie 
pokarmowym ssaków przekształcają się 

      w N-nitrozoaminy…

•    - związki ołowiu 



    

Wyniki 2-letnich badań na Wyniki 2-letnich badań na 
szczurachszczurach

• Szczury, szczególnie samice, które piły 
śladowe ilości Roundup (na poziomach 
prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) 
rozwinęły o 200% do 300% więcej dużych 
guzów niż te niepijące wody z Roundupem. 

• (Séralini, G.-E. et al., 2012, Long term toxicity …)

• 90% wyników badań na szczurach sprawdza 
się u ludzi



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• a raczej jego stosowanie wykazuje zależność z 
„podwyższonym ryzykiem poronień w 12–19 
tygodniu ciąży u żon farmerów narażonych na 
działanie glifosatu w okresie prekoncepcyjnym” 
([10]),

• stwarza możliwość występowania problemów z 
prawidłowym rozwojem płodu u kobiet (9),

• ingeruje w wiele procesów metabolicznych w 
roślinach i zwierzętach (interferes with many 
metabolic processes in plants and animals) (6),



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• zaburza działanie układu 
hormonalnego 

(disrupts the endocrine system) (6), (21), 



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• zaburza równowagę pomiędzy 
bakteriami jelit 

• (disrupts the balance of gut bacteria) (6), 



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• uszkadza DNA 

(damages DNA) (6),



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• jest czynnikiem napędowym mutacji 
prowadzących do raka 

(is a driver of mutations that lead to cancer) 
(6),



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

• wpływa negatywnie na rozwój neuronów  
 i wzrost aksonów (20),



    

I. Glifosat, aktywny składnik I. Glifosat, aktywny składnik 
najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza 

Roundupu:Roundupu:

w stężeniu (21):
• a) 0,5 ppm[1] jest toksyczny dla układu 

    hormonalnego człowieka, 
• b) 10 ppm jest toksyczny dla komórek 

    nerkowych, 
• c) 1 ppm jest toksyczny dla wątroby, 
• d) 0,1-10 ppm jest toksyczny dla szeregu funkcji

    komórkowych lub komórek bezpośrednio.
•

[1] ppm (z ang. parts per million), czyli ilość 
cząsteczek danego związku na milion 
cząsteczek substancji, w której się znajduje.

./%23_ftn1
./%23_ftnref1


    

Jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju Jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju 
m. in. poniższych choróbm. in. poniższych chorób (3), (23), (24), (25), (26), (27): (3), (23), (24), (25), (26), (27):

    -   rak (Cancer)
– bezpłodność (Infertility)
– choroba Alzheimera (Alzheimer's disease)
– choroba Parkinsona (Parkinson's disease)
– stwardnienie rozsiane (Multiple sclerosis)
– choroby układu krążenia (Cardiovascular 

disease)
– autyzm (Autism)
–  itd,



    

W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to:W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to:

• 1. Nowotwory typu estrogenowego poprzez 
receptory estrogenowe już przy skrajnie małym

   stężeniu c=1ppt (jedna część na trylion). (…)

• 2. W małych stężenia działa jak hormon typu 
estrogenu powodując feminizację mężczyzn.

• 3. Epidemia chorób nerek i uszkodzenie wątroby.

• 4. Choroba rybia łuska (…).

(Źródło: Dr hab. inż. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska…)



    

W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to:W skrócie efekty działania Glifosatu/Roundupu to:

5. Zniszczenie pożytecznych a wzrost szkodliwych bakterii w 
glebie i przewodzie pokarmowym człowieka.

6. Neurotoksyna dla mózgu, działa synergetycznie z glutenem. 
Pestycydy fosforoorganiczne mają działanie neurotoksyczne 
podobne do gazu bojowego sarinu.

7. Autyzm pośrednio jako synergia ze szczepieniami i 
paracetamolem.

8. Celiakia i nietolerancja glutenu, która rozszerza się 
błyskawicznie. Gluten, w nieobecności glifosatu, na ogół nie 
jest groźny.

9. Bezpłodność ludzi i zwierząt.

(Źródło: Dr hab. inż. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska…)



    

V. Naukowy consensusV. Naukowy consensus

•  „Istnieje od dłuższego czasu naukowy 
consensus, że glifosat może mieć negatywny 
wpływ na ludzkie zdrowie przy znacznie 
niższych dawkach niż dopuszczalne przez 
MRL (maximum residue level – maksymalny 
poziom pozostałości) 

• i że może on wpływać dezorganizująco na 
działanie hormonów 

• oraz, że z tego powodu jest niemożliwe 
określenie poziomu, na którym glifosat może być 
bezpiecznie spożywany w chlebie.” (14)



    

VI. Należy pamiętać, że:VI. Należy pamiętać, że:

• 1)  glifosat nie jest stosowany w praktyce 
samodzielnie, ale jako składnik herbicydów oraz, 
że

•  2) herbicydy, zawierające glifosat, „takie jak 
Roundup charakteryzują się 

17–32 razy większą toksycznością od 
glifosatu.” ([9], s. 722)

(Raport ICPPC, 2016; Kwiatkowska M. i in., 2013, Glifosat i jego preparaty…) 



    

Należy pamiętać, żeNależy pamiętać, że

• 3) Inne badania wykazują, że adjuwanty w 
herbicydach zwiększają nawet do 1000 
razy toksyczność danej  substancji 
aktywnej (jak np. glifosatu)…

(Mesnage R. et al.., 2014)



    

• Ktoś może powiedzieć:

• - Eee, to tylko rozważania teoretyczne i 
badania na zwierzętach…



    

VII. Gwałtowny wzrost – na przykładzie Argentyny – po VII. Gwałtowny wzrost – na przykładzie Argentyny – po 
wprowadzeniu i upowszechnieniu upraw  wprowadzeniu i upowszechnieniu upraw  

           GMO i razem z nimi stosowania glifosatu            GMO i razem z nimi stosowania glifosatu 
(Roundupu), takich chorób i wad, jak(Roundupu), takich chorób i wad, jak (7), (19): (7), (19):

• zaburzenia zdolności reprodukcyjnych poprzez 
spontaniczne aborcje i defekty urodzeniowe,

• zwiększone zaburzenia układu wydzielania 
wewnętrznego jak  niedoczynność tarczycy 

(hypothyroidism),
• zwiększenie liczby zaburzeń neurologicznych,
• zwiększenie liczby problemów rozwoju poznawczego,
• potrojona liczba przypadków raka (!)

(Liczby w nawiasach na slajdach, np. (7), odnoszą się do numerów źródłowych 
publikacji zawartych w bibliografii Raportu ICPPC (2016))



    

•Podwyższono Podwyższono dwustukrotnie dwustukrotnie (!) graniczny próg (!) graniczny próg 
pozostałości glifosatu w ziarniepozostałości glifosatu w ziarnie

•  (substancji czynnej herbicydu Roundup i innych)(substancji czynnej herbicydu Roundup i innych)  

•  uznanego przez Światową Organizację uznanego przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) za prawdopodobnie  Zdrowia (WHO) za prawdopodobnie  

rakotwórczy dla człowiekarakotwórczy dla człowieka, , 

•  aby żywność GMO mogła być importowana do aby żywność GMO mogła być importowana do 
Europy. Europy. 

•  Herbicyd Roundup jest powszechnie używany w Herbicyd Roundup jest powszechnie używany w 
rolnictwie, rolnictwie, ale równieżale również w ogrodach, działkach,  w ogrodach, działkach, 

trawnikach przydomowych, parkach. trawnikach przydomowych, parkach. 



    

„„Historia stosowania środków chemicznych Historia stosowania środków chemicznych 
w rolnictwie ma identyczny scenariusz:w rolnictwie ma identyczny scenariusz:

• najpierw powstaje euforia związana z wynalezieniem cudownego 
środka chemicznego,

• potem euforia mija i po kilkunastu/kilkudziesięciu latach i przychodzi 
otrzeźwienie. 

• Cudowny środek okazuje się być powoli działającą i bardzo trwałą w 
środowisku trucizną dla ludzi i zwierząt.

•  Trucizną, która ulega bioakumulacji i powoduje powolne niszczenie 
podstaw życia. 

• Tak było np. z PCB i DDT. 
• Po delegalizacji danego związku na rynek wchodzi następny i 

historia się powtarza.”

(Źródło: Dr hab. inż.. P. Sanecki, List otwarty do Ministra Środowiska i Ministra 
Rolnictwa w sprawie bezprawnego stosowania Roundupu/Glifosatu do tzw. 
Desykacji, z dnia 3.02.2017)



    



    

Skutki ekonomiczno-społeczneSkutki ekonomiczno-społeczne

• Dla Polski
• Promocja spożywania produktów zwierzęcych i 

intensywny rozwój hodowli, forsowany po 1970 r., 
kosztował nasz kraj,

•  obok skażenia wód i gleb, 
• około 21 miliardów dolarów USA wydanych tylko 

w latach 1971-80 na import tylko pasz i zbóż  
(zob. Kolbusz, 1989, s. 20-21).

• UWAGA!
22 miliardy dolarów USA to całkowite zadłużenie 

Polski wraz z odsetkami (!!!) na koniec 1980 r…. 



    

Tradycyjna medycyna chińska (TMC)

• Niech nie zmyli nas słowo „tradycyjna”.

• TMC to nie medycyna ludowa czy tzw. 
alternatywna…

• TMC to naukowy system medyczny, 
rozwijany w sposób ciągły od około 5 000 
lat…



    

Tradycyjna medycyna chińska (TMC)Tradycyjna medycyna chińska (TMC)

• Około X w. w Chinach napisano 11-tomową 
encyklopedię chirurgii…

•     Lecz pewien czas potem wiodący lekarze 
tradycyjnej medycyny chińskiej (TMC, TCM) 
zdecydowali nie rozwijać dalej chirurgii, ale 
skupić się na kształceniu lekarzy umiejących 
leczyć istniejące choroby, a właściwie 
przywracać ludziom zdrowie, a zwłaszcza 
zapobiegać utracie zdrowia…

• Od początku podstawą utrzymania zdrowia, 
leczenia i zapobiegania chorobom w ramach 
TMC było właściwe odżywianie i stosowanie ziół.



    

Kamień milowy nr 1Kamień milowy nr 1
Pięć PrzemianPięć Przemian
Dietetyka TMCDietetyka TMC

• Podział produktów żywnościowych na 5 
grup (Pięć Przemian) i charakterystyka 
każdego produktu z punktu widzenia 
wpływu na „energię życiową” (chi) 

i organizm człowieka 



    

Pięć PrzemianPięć Przemian

1. Przemiana Drzewa:

- smak kwaśny i cierpki

- kieruje do wewnątrz i w dół

- sprzyja ochronie soków ciała



    

Pięć PrzemianPięć Przemian

2. Przemiana Ognia:

- smak gorzki

- kieruje w dół

- pobudza przemianę materii



    

Pięć PrzemianPięć Przemian

3. Przemiana Ziemi

• - smak słodki

• - rozprowadza we wszystkich kierunkach

• - odżywia i nawilża



    

Pięć PrzemianPięć Przemian

4. Przemiana Metalu:

- smak ostry

- kieruje w górę i na zewnątrz

- oswobadza zastój



    

Pięć PrzemianPięć Przemian

5. Przemiana Wody:

- smak słony

- kieruje wgłąb

- wzmacnia kości

- oswobadza zastój

Kolejne 5 slajdów Przemian na podstawie książki 

B. Temelje „Odżywianie według Pięciu Przemian”, Gdańsk 2000 oraz

Maoching N. i C. McNease, „Tao żywienia”, YMAA 1999.



    



    



    



    



    



    

Podział według pięciu rodzajów wpływu Podział według pięciu rodzajów wpływu 
pod względem termicznym pod względem termicznym 

na organizm człowieka na organizm człowieka 

• Produkty silnie rozgrzewające – Re

• Produkty ogrzewające – Wen 

• Produkty obojętne (neutralne) – Ping

• Produkty ochładzające – Liang 

• Produkty wyziębiające – Han



    

PrzykładPrzykład



    

• Powyższa charakterystyka żywności dotyczy najbardziej 
użytecznych cech podczas codziennego odżywiania.

• Dietetyka TMC charakteryzuje bowiem, zwłaszcza w celu 
leczenia, znacznie wszechstronniej poszczególne 
produkty żywnościowe, tj. także pod poniższymi 
względami:

• Kierunku działania w ciele
 

• Meridianów, na które działa
 

• Jakości: Yin, Yang
 

• Sposobu działania
 

• Wskazań
 

• Przeciwwskazań

http://www.tradycyjnamedycynachinska.pl/dietetyka_tradycyjnej_chinskiej_medycyny/klasyfikacja/kierunek/index,pl.html
http://www.tradycyjnamedycynachinska.pl/dietetyka_tradycyjnej_chinskiej_medycyny/klasyfikacja/dzialanie/index,pl.html


    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study



    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study

• Diet, life-style, and mortality in China

• a study of the characteristics of 65 Chinese counties 
= Zhongguo de shan shi, sheng huo fang shi he si 
wang lü : liu shi wu ge xian de diao cha you jiu,

• Autorzy: Chen Junshi, T. Colin Campbell, 

Li Yunjao, Richard Peto
•  Oxford University Press, 
• Cornell University Press, 
• People's Medical Publishing House , 1990

https://openlibrary.org/publishers/Oxford_University_Press
https://openlibrary.org/publishers/Cornell_University_Press
https://openlibrary.org/publishers/People's_Medical_Pub._House
https://openlibrary.org/publishers/People's_Medical_Pub._House
https://openlibrary.org/publishers/People's_Medical_Pub._House
https://openlibrary.org/publishers/People's_Medical_Pub._House


    

Kamień milowy nr 2 Kamień milowy nr 2 
China Health StudyChina Health Study

• To olbrzymie (największe do 1990 w historii 
medycyny) badania na ludziach, obejmujące 
6500 osób w 65 okręgach Chin, 
przeprowadzone w latach 1983-1984 wspólnie 
przez:

• Chinese Academy of Preventive Medicine,

• Chinese Academy of Medical Science,

• Cornell University,

• Oxford University



    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study
600  osobo-lat  badań600  osobo-lat  badań

• Aspekty badań:

• 82 rodzaje chorób 

• 152 aspekty stylu życia Chińczyków, zwłaszcza 
odżywiania, picia, palenia tytoniu, zachowań 
reprodukcyjnych i in.

• 135 biochemicznych parametrów krwi i moczu

• Badania żywności

• 6 lat analiz przez ok. 100 specjalistów



    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study

• Główne wyniki badań

• Tradycyjna dieta Chińczyków, bazująca na 
produktach roślinnych oraz niskotłuszczowa 
(ok. 15% energii z tłuszczu) jest wyraźnie 
związana z niewielką (w porównaniu z USA) 
zachorowalnością i śmiertelnością na:

•  raka

•  choroby układu krążenia

•  inne choroby cywilizacyjne,

a także otyłością i nadciśnieniem



    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study

•  Przełomowe badania diety, sposobu życia i zdrowia w 
Chinach - największe tego rodzaju badania, jakie kiedykolwiek 
przeprowadzono - sugerują, że obniżenie spożycia tłuszczu do 
15% kalorii zapobiega większości chorobom cywilizacyjnym. 

• W znanym jako China Project, wspólnym przedsięwzięciu 
chińskich, brytyjskich i amerykańskich instytucji, przebadano 
tysiące Chińczyków w dziesiątkach prowincji. 

• Wykazało ono, że jeśli spożycie tłuszczu, spożycie białka i 
poziom cholesterolu we krwi podnoszą się, to zwiększa się 
także zagrożenie chorobą serca, cukrzycą i pewnymi 
rodzajami raka. 

• Raport o stanie świata 1992. Worldwatch Institute,  
Waszyngton (por. Durning i Brough, 1992, s. 74-5)



    

Kamień milowy nr 2 -  China Health StudyKamień milowy nr 2 -  China Health Study

• Co zadziwiające, chińscy wieśniacy, bazujący na 
nisko-tłuszczowych i z niewielką ilością mięsa 
dietach, 

• cierpią rzadziej na anemię (niedobór żelaza) i 
osteoporozę (choroba kości związana z niedoborem 
wapnia) niż ich rodacy z miast jedzący więcej 
mięsa. 

• Obie te choroby są, czy były powszechnie łączone z 
dietą o zbyt niskiej zawartości produktów 
zwierzęcych.

• (Raport o stanie świata 1992. Worldwatch Institute,  
Waszyngton (por. Durning i Brough, 1992, s. 74-5))



    

Tytuł I-szego wywiadu Tytuł I-szego wywiadu New York New York 
Times’aTimes’a z prof. T.C. Campbellem: z prof. T.C. Campbellem:

• „Huge Investigations Indict Eating Fat 
and Meat”

• „Olbrzymie badania zabraniają 
jedzenia tłuszczu i mięsa”



    

Nowe Cztery Grupy PokarmówNowe Cztery Grupy Pokarmów
  (wniosek PCRM o ich wprowadzenie do oficjalnych zaleceń (wniosek PCRM o ich wprowadzenie do oficjalnych zaleceń 

odżywiania przez rząd USA jeszcze w 1991)odżywiania przez rząd USA jeszcze w 1991)

1. Zbożowe (kasze grubo mielone, pieczywo i inne  
                      produkty z mąki z pełnego przemiału itp.)
2.   Warzywa
3.   Strączkowe
4.   Owoce

Źródła: Physicians Committee for Responsible Medicine – PCRM (
www.pcrm.org); 

T.C. i T.M. Campbell (2011), Nowoczesne zasady odżywiania; 
N. Barnard (2001), Uciec przed chorobą
Film dokument.: „Jesteś tym co jesz - dieta, która ratuje życie.”
https://www.youtube.com/watch?v=1IPm1_magOg

http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/
http://www.pcrm.org/


    

Nowe Cztery Grupy PokarmówNowe Cztery Grupy Pokarmów



    



    



    

Badania poprzedzająceBadania poprzedzające

• Wyniki badań przedstawione na dorocznej 
konferencji American Association for the 
Advancement of Science (AAAS):

• „…  wyeliminowanie z diety produktów 
zwierzęcych może zredukować poziom 
chorób wieńcowych serca o 88%, (...) 
liczbę przypadków raka o 50%.” 

• (Proper, 1981).



    

Badania poprzedzające c.d.Badania poprzedzające c.d.

• W dalszych wnioskach stwierdzono, 
że zmiany w naszych zwyczajach 
żywieniowych mogą przynieść istotnie 
dobroczynne efekty we wszystkim, 
poczynając od ziemi, wody, zużycia paliw, aż 
po koszty utrzymania, wskaźniki bezrobocia 
czy bilans handlu zagranicznego

•  
• Proper (1981): Proper diet saves lives, land, oil..., "Science 

News", 17 January (Sprawozdanie z sesji AAAS - American 
Association for the Advancement of Science - nt. "National 
Impacts of Recommended Dietary Changes"), s. 39-40.



    

W ciągu 3. lat po opublikowaniu W ciągu 3. lat po opublikowaniu 
wyników China Studywyników China Study

• Badania Szkoły Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Harvarda wykazały, że kobiety, 
które jadają codziennie czerwone mięso 
(wieprzowina, wołowina, jagnięce itp.) 
zapadają dwa i pół raza częściej na raka 
okrężnicy, niż jadające czerwone mięso 
rzadziej niż raz na miesiąc

• Red (1991): Red meat and cancer, "The World 
Book Health & Medical Annual 1992". Chicago 
(Streszczenie wyników badań Harvard 
University's School of Public Health), s. 255.



    

W ciągu 3. lat po opublikowaniu W ciągu 3. lat po opublikowaniu 
wyników China Studywyników China Study

• Badania kohortowe 17.500 mężczyzn w USA 
wykazały:
– istotny wpływ palenia tytoniu, alkoholu i diety na raka 

trzustki,
– zwiększającą się śmiertelność na raka trzustki, gdy 

zwiększało się spożycie mięsa (już po uwzględnieniu 
wpływu palenia i alkoholu),

– trzykrotnie większa zachorowalność na raka 
trzustki u osób jedzących bardzo dużo mięsa niż u 
jedzących go bardzo mało 

(Zheng i in. (1993): A cohort study of smoking, alcohol 
consumption and dietary factors for pancreatic 
cancer, "Cancer Causes and Control" vol. 4 (5), s. 477-
82.).



    

W ciągu 3. lat po opublikowaniu W ciągu 3. lat po opublikowaniu 
wyników China Studywyników China Study

• Inne badania około 48 000 mężczyzn, 
przeprowadzone także przez Harvard 
University's School of Public Health, 
wykazały 2,6 raza większą częstotliwość 
zachorowalności na raka prostaty u tych, 
którzy jadają czerwone mięso co najmniej pięć 
razy w tygodniu, niż u spożywających je tylko 
raz na tydzień… 

• (Giovannucci E. i in. (1993): A prospective 
study of dietary fat and risk of prostate cancer, 
"J. of the National Cancer Institute" Vol. 85.).



    

W ciągu 3. lat po opublikowaniu wyników W ciągu 3. lat po opublikowaniu wyników 
China Study                               China Study                               (Polska 1993)(Polska 1993)



    

Tendencje w nauce o żywieniuTendencje w nauce o żywieniu

A. Zalecenia bazowania na produktach:

• Zbożowych (z pełnego przemiału)

• Warzywach i strączkowych

• Owocach 

oraz

B. Minimalizowanie udziału żywności 
zwierzęcej



    

  
Position of the American Dietetic Association: 

vegetarian diets
 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19562864/
 J Am Diet Assoc, 2009 Jul;109(7):1266-82.  
 doi: 10.1016/j.jada.2009.05.027)

• It is the position of the American Dietetic Association 
that appropriately planned vegetarian diets, including 
total vegetarian or vegan diets, are healthful, 
nutritionally adequate, and may provide health 
benefits in the prevention and treatment of certain 
diseases. 

•     Well-planned vegetarian diets are appropriate for 
individuals during all stages of the life cycle, including 
pregnancy, lactation, infancy, childhood, and 
adolescence, and for athletes. A vegetarian diet is 
defined as one that does not include meat (including 
fowl) or seafood, or products containing those foods. 



    

  Z cytowanych i późniejszych, aż do Z cytowanych i późniejszych, aż do 
współczesnych badań naukowych, współczesnych badań naukowych, 

wynika, że im bliższa dobrze wynika, że im bliższa dobrze 
skomponowanej diety skomponowanej diety 

wegetariańskiej jest nasza dieta, wegetariańskiej jest nasza dieta, 
tym lepiej dla naszego zdrowia…tym lepiej dla naszego zdrowia…

• Czy aktualne zalecenia dietetyczne 
państwowych instytucji uwzględniają 
powyższy wniosek?



    

Kolejne slajdy to współczesne zalecenia oficjalnych 
instytucji (zwykle państwowych) w USA i w Polsce

• 1. Nie uwzględniają one w ogóle wiedzy TMC o 
żywności.

• 2. Niezbyt zdecydowanie uwzględniają wnioski dla 
zdrowia płynące z wielkich badań naukowych.

• 3. „Normy dla populacji Polski uwzględniają zalecenia 
ekspertów EFSA, WHO, Wydziału Zdrowia i Medycyny 
ze Stanów Zjednoczonych oraz wyniki najnowszych 
badań. W porównaniu z poprzednim wydaniem z roku 
2017 poszerzona została część dotycząca zastosowania 
norm.” (https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia
/normy-zywienia-2020/) 

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-2020/
https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-2020/
https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-2020/
https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-2020/
https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-2020/


    

Źródło: www.thejournal.ie/new-food-pyramid-3122514-Dec2016/ 

http://www.thejournal.ie/new-food-pyramid-3122514-Dec2016/


    

W ostatnich latach zalecenia dietetyczne przedstawia się w postaci talerzaW ostatnich latach zalecenia dietetyczne przedstawia się w postaci talerza

((https://https://www.myplate.govwww.myplate.gov//))

https://www.myplate.gov/
https://www.myplate.gov/
https://www.myplate.gov/


    
Źródło: https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/

Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf

https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf
https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-Zywienia-z-Zaleceniami.pdf


    

Szczegółowe zalecenia (USA)Szczegółowe zalecenia (USA)

• Institute of Medicine 2005: 

• Dietary Reference Intakes for Energy, 
Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, 
Cholesterol, Protein, and Amino Acids. 

• Washington,DC: The National Academies 
Press. https://doi.org/10.17226/10490

• W Polsce – referencyjne wartości spożycia (RWS)

https://doi.org/10.17226/10490


    

Szczegółowe zalecenia (USA)Szczegółowe zalecenia (USA)

• Dietary Guidelines for Americans, 2020-
2025 and Online Materials _ Dietary 
Guidelines for Americans

• https://www.dietaryguidelines.gov/
resources/2020-2025-dietary-guidelines-
online-materials



    

Szczegółowe zalecenia (Polska)Szczegółowe zalecenia (Polska)

• Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 
Normy żywienia 2020

• https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/
normy-zywienia-2020/ 

• Talerz Zdrowego Żywienia z Zaleceniami
• https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/

uploads/2021/10/Talerz-Zdrowego-
Zywienia-z-Zaleceniami.pdf 



    

Wybrane fakty Wybrane fakty 
i problemyi problemy



    

Produkcja mięsa Produkcja mięsa 
a problem głodua problem głodu

•   Aby wyprodukować 1 kg mięsa 
potrzeba 12 kg zboża i soi;

•   Aby uzyskać 1 kg pszenicy 
potrzeba 190 litrów wody;

•   Aby wyprodukować 1 kg mięsa 
potrzeba średnio 20 000 litrów wody 
( produkcja 1 kg wołowiny pochłania aż 50 000 
litrów wody!);



    

Produkcja mięsa a problem Produkcja mięsa a problem 
głodugłodu

•  Ilość ziemniaków, które można uzyskać 
 z 1 akra (0,405 ha²) ziemi to 18 000 kg;

•   Ilość wołowiny, którą można wyprodukować na 
1 akrze ziemi to zaledwie 112 kg;

•   Aż 100 milionów ludzi można by nakarmić do 
syta, gdyby mieszkańcy USA ograniczyli 
jedzenia mięsa o 10%.

M.Skinderowicz, Przemysłowa produkcja mięsa a głód na świecie (
http://globalnepoludnie.pl/Przemyslowa-produkcja-miesa-a-glod   - dostęp 24.11.2011

http://globalnepoludnie.pl/Przemyslowa-produkcja-miesa-a-glod


    



    

Raport ONZ z grudnia 2010 Raport ONZ z grudnia 2010 

Agro-ecology and the Right to FoodAgro-ecology and the Right to Food  

Produkcja żywności w krajach Trzeciego Świata 
może podwoić się w ciągu jednej dekady, 

   jeśli rolnicy tam przestawią się na rolnictwo 
ekologiczne.

 „Nie rozwiążemy problemu głodu i nie zatrzymamy 
globalnego ocieplenia za pomocą rolnictwa 
przemysłowego na wielkich plantacjach,” 

        -  Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do 

           żywności i autor raportu, Olivier De Schutter 



    

Udane przykłady rozwiązańUdane przykłady rozwiązań

5. Zrównoważone rolnictwo

a) Badanie 286 projektów zrównoważonego  
rolnictwa w 57 krajach:

• Średni wzrost plonów o 79%

b)  Badanie 40 projektów zrównoważonego 
rolnictwa w 20 krajach Afryki:

• Średni wzrost plonów o ponad 100% w 
okresie 3-10 lat

Źródło: R. Bailey, Stwórzmy lepszą przyszłość. Sprawiedliwość żywnościowa w świecie ograniczonych 
zasobów © Oxfam International, June 2011, tłum. PAH, s. 53.



    

Nuta optymizmuNuta optymizmu: : 
wyniki podstawowych badań nt. wyniki podstawowych badań nt. 

odżywianie a rakodżywianie a rak
(na podstawie: (na podstawie: T.C. Campbell i T.M. Campbell II (2011), T.C. Campbell i T.M. Campbell II (2011), Nowoczesne Nowoczesne 
zasady odżywiania. Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie)zasady odżywiania. Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie)

I. Eksperyment na dwóch grupach 
szczurów po 100 osobników – każdy 
otrzymywał taką samą ilość aflatoksyny 
(uznawanej za najsilniejszy z 
kancerogenów):

Przy czym:  



    

a) Jedna grupa szczurów była żywiona 
dietą zawierającą 20% energii z białka 
(czyli jak w diecie wielu osób na 
Zachodzie)

b) Druga grupa szczurów była żywiona dietą 
zawierającą 5% energii z białka 



    

Wyniki eksperymentu Wyniki eksperymentu 

1. „U wszystkich szczurów o wyższej 
zawartości białka wykryto ślady raka 
wątroby”

2. „nie stwierdzono zachorowania u 
żadnego ze zwierząt na diecie o 
zawartości 5% energii z białka”.

 

Czyli wynik 100 do 0

Źródło: Campbell i Campbell, „Nowoczesne zasady odżywiania”. Łódź 2011, s. 19.



    

Prawdopodobnie najlepsza książka Prawdopodobnie najlepsza książka 
nt. Podstaw zdrowia – nt. Podstaw zdrowia – 

T.C. Campbell i T.M. Campbell II (2011), Nowoczesne zasady odżywiania. 
Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie,  Wyd. Galaktyka, Łódź. 

http://www.galaktyka.com.pl/product,,497.html


    

dr T.C. Campbell (biochemik, dr T.C. Campbell (biochemik, 
profesor Cornell University)profesor Cornell University)

 – jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów w 
dziedzinie odżywianie a rak. 

- Współkierował, ocenianymi ówcześnie jako  
największe w historii medycyny,  badaniami na 
ludziach (tzw. China Study – opracowanie wyników 
tych badań wymagało pracy ok. 100 naukowców przez 
6 lat), których wyniki obaliły wiele mitów w medycynie i 
dietetyce, a które wciąż  jeszcze krążą, jak np. o 
niezbędności białka zwierzęcego w diecie…

- Kierownik zespołu National Academy of Sciences 
USA, który opracował I-szy w świecie raport pt.: 

   „Diet, Nutrition and Cancer” już w 1982 r.



    

Wyniki systematycznych badańWyniki systematycznych badań

1. „Dzieci, których dieta zawierała 
największe ilości białka, najczęściej 
zapadały na raka wątroby.”

2.  „Dieta niskobiałkowa hamowała rozwój 
nowotworów, niezależnie od tego, ile 
aflatoksyn, czyli czynnika rakotwórczego, 
zostało podane.”

Źródło: T.C. Campbell i T.M. Campbell II, „Nowoczesne zasady odżywiania”, 2011, 

s. 19-20



    

Wyniki systematycznych badań c. d.Wyniki systematycznych badań c. d.

3. „… białko w diecie ma tak silne działanie, że 
zmieniając jego ilość w pożywieniu możemy 
„włączać i wyłączać” rozwój nowotworów.”

4. „Kazeina, stanowiąca 87% białek mleka, 
sprzyjała rozwojowi nowotworu w każdym jego 
stadium.”

Źródło: T.C. Campbell i T.M. Campbell II, 
„Nowoczesne zasady odżywiania”, 2011, s. 20



    

Wyniki systematycznych badań c. d.Wyniki systematycznych badań c. d.

5. „A który rodzaj białka nie powiększał 
ryzyka rozwoju nowotworów, nawet przy 
wysokim spożyciu?

Bezpieczne okazały się białka pochodzenia 
roślinnego…”

Źródło: T.C. Campbell i T.M. Campbell II, 
„Nowoczesne zasady odżywiania”, 2011, 
s. 20



    

Wyniki systematycznych badań c. d.Wyniki systematycznych badań c. d.

6. „…odżywianie jest o wiele ważniejsze niż dawka 
inicjującego czynnika rakotwórczego.”

7. „Schemat: składniki żywności pochodzenia 
zwierzęcego zwiększały rozwój guzów, podczas gdy 
składniki odżywcze z pożywienia roślinnego 
zmniejszały go.”

Źródło: T.C. Campbell i T.M. Campbell II, 
„Nowoczesne zasady odżywiania”, 2011, s. 74



    

Zagrożenia naszego zdrowia Zagrożenia naszego zdrowia 
w kontekście żywieniaw kontekście żywienia

1.  Ograniczania produkcji i podaży na rynku 
żywności naturalnej (w ogóle albo jak 
najmniej zdenaturowanej), czyli 
szczególnie odpowiedniej dla zdrowia, 
poprzez



    

a) Upowszechnianie rolnictwa 
konwencjonalnego (czyli 
schemizowanego)  i transgenicznego (z 
GMO), 

      a stąd płody rolne – żywność i pasza:
   - z pozostałościami chemii rolnej,
   - ze zmianami (na niekorzyść zdrowia) 

zawartości składników odżywczych,
   - z obcymi, sztucznie wprowadzonymi 

genami i wirusami (ich częściami), 
mogącymi wywoływać patologie, 

   - ze sztucznie zmienionym genomem 
technikami edycji genomu (NPBT)



    

b) Nieodpowiednie dla zdrowia 
przetwarzanie żywności (począwszy od jej 
rafinacji i dodawania nieobojętnych dla 
zdrowia składników…)

c) Podaż głównie takiej żywności na rynku,
d) Ustawowe, drastyczne ograniczenie 

materiału siewnego odmian od wieków 
najlepiej przystosowanych do 
regionalnych warunków środowiskowych.



    

Drastyczne ograniczanie ilości legalnie dostępnego 
materiału siewnego, zwłaszcza tradycyjnie uprawianych 
(w polskich przepisach prawa – ustawa o nasiennictwie – 
dotyczy to tzw. odmian regionalnych), z reguły najlepiej 
dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych, 

poprzez:
• - przepisy prawa,
• - wykupywanie centrali nasiennych i firm nasienniczych 

przez korporacje chemiczno-biotechnologiczne



    

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie z
wprowadziła m. in. następujące ograniczenia w art. 109:

5. Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin 
rolniczych, (…) nie może przekraczać wartości 
procentowych materiału siewnego danego gatunku 
stosowanego rocznie do zasiewów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dla:

• 1)   rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, 
kukurydzy i ziemniaka – 0,3%;

• 2)   pozostałych gatunków – 0,5%.
6. (...)
7. Całkowita ilość materiału siewnego odmian regionalnych 

roślin rolniczych danego gatunku nie może przekroczyć 
10% ilości materiału siewnego danego gatunku 
stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.



    

Zagrożenia naszego zdrowia Zagrożenia naszego zdrowia 
w kontekście żywieniaw kontekście żywienia

2. Braki w podstawowym wykształceniu 
lekarzy.

Dlaczego?



    

W powszechnym mniemaniu lekarz jest też W powszechnym mniemaniu lekarz jest też 
głównym autorytetem w zakresie zdrowia …głównym autorytetem w zakresie zdrowia …

• Raport (ok. 1996 r.) dwóch profesorów medycyny nt.: 
• w jakim zakresie wykłada się podstawy zdrowia w 

szkołach medycznych w uniwersytetach w USA.

• Najważniejsze informacje z tego raportu:

• 1. Najważniejszym czynnikiem zdrowia jest właściwe 
odżywianie.

• 2. W 80% Medical Schools w uniwersytetach w USA brak 
przedmiotu nt. najważniejszego czynnika zdrowia, bądź jest 
o drastycznie okrojonej liczbie godzin…



    

Co oferują studia lekarskie w Co oferują studia lekarskie w 
Polsce w tym zakresie? Polsce w tym zakresie? 

• Dopiero od kilku lat w AM (UM) w 
Warszawie przedmiot:Zdrowie publiczne, 

• 25 godzin (kierunek lekarski)
• 30 godzin (Wydz. Lekarsko-Stomatol.)

• Ale znaczna większość tematów to:
• Struktura organizacyjna, funkcjonowanie, 

problemy zarządzania i finansowania 
jednostek systemu ochrony zdrowia w 
Polsce (Wydz. Lekarsko-Stomatologiczny)

•  



    

• Dlaczego upowszechnianie żywności z rolnictwa 
konwencjonalnego (czyli schemizowanego)  i 
transgenicznego (z GMO) jest zagrożeniem?

• Przecież to główny kierunek rozwoju…
• Publiczne oświadczenia mówią, że to 

odpowiednia żywność…
• Na straży bezpieczeństwa tej żywności stoją 

ustawy, normy, kontrole…



    

Niższa jakość żywności konwencjonalnej nad jakością Niższa jakość żywności konwencjonalnej nad jakością 
ekologicznej, boekologicznej, bo

• 1) częstsze skażenie pozostałościami pestycydów, 
• 2) większa zawartość pozostałości pestycydów,
         a w tym: większa zawartość azotanów,
• 3) niższa zawartość ważnych mikro- i makroelementów,
• 4) niższa zawartość wielu grup związków 

przeciwutleniających, 
• 5) większe ryzyko skażenia bakteriami 

antybiotykoopornymi . 
• 6) mniejsza zawartość witamin,
• 7) mniejsza wartość zdrowotna (co wykazywał o wiele 

niższy procent przeżywających młodych w miocie 
zwierząt doświadczalnych oraz obserwacje na ludziach),

• 8) mniejsza zawartość suchej masy,
• 9) gorsza zdolność przechowalnicza,

•  Binder (1993), Górny (1999), Kushi (1991), Śmiechowska (2002), Baranski i in. (2014), Średnicka-Tober D. i in. (2016)



    

Ważna uwaga Ważna uwaga 

• Określanie, że żywność ekologiczna zawiera 
więcej składników odżywczych niż żywność 
konwencjonalna jest mylące.

• Żywność ekologiczna zawiera bowiem 
właściwe ilości i proporcje składników 
odżywczych, bliskie tym, do których 
dostosowała się fizjologia człowieka…

•     To żywność konwencjonalna zawiera niższe 
niż niezbędne ilości części składników 
odżywczych…



    



    
• Źródło: http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/wolnosc-naturalnego-wyboru

http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/wolnosc-naturalnego-wyboru


    



    

STOPIEŃ  UTRATY  WAŻNYCH  PIERWIASTKÓW STOPIEŃ  UTRATY  WAŻNYCH  PIERWIASTKÓW 
 W  BIAŁEJ  MĄCE W  BIAŁEJ  MĄCE

(wskutek mielenia i usunięcia zarodków ziaren)(wskutek mielenia i usunięcia zarodków ziaren)

85%    MAGNEZU85%    MAGNEZU
86%    MANGANU86%    MANGANU

40%   ZWIĄZKÓW CHROMU40%   ZWIĄZKÓW CHROMU
78%   CYNKU 78%   CYNKU 

89%   KOBALTU 89%   KOBALTU 
48%   MOLIBDENU48%   MOLIBDENU

68%   MIEDZI68%   MIEDZI
oraz znacznych ilościoraz znacznych ilości:     SELENU:     SELENU

WITAMINY EWITAMINY E
NIEZBĘDNYCH NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  (NNKT)NIEZBĘDNYCH NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  (NNKT)

  „W mące pozostają natomiast metale ciężkie, jak np.   „W mące pozostają natomiast metale ciężkie, jak np. kadm kadm 
(skoncentrowany w endospermie). (Niestety, poprzez oddzielenie zarodków (skoncentrowany w endospermie). (Niestety, poprzez oddzielenie zarodków 

wyeliminowano z mąki antagonistę kadmu, czyli cynk).”wyeliminowano z mąki antagonistę kadmu, czyli cynk).”

 Żródło: M.A. Schmidt i in. 1997): „Ominąć antybiotyki”. SPAR, Warszawa  Żródło: M.A. Schmidt i in. 1997): „Ominąć antybiotyki”. SPAR, Warszawa 
(s. 106).(s. 106).



    

Źródło: E. Rembiałkowska, 2017, Źródło: E. Rembiałkowska, 2017, Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności 
ekologicznej i konwencjonalnejekologicznej i konwencjonalnej, w: „Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od , w: „Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od 
prawdziwych rolników. Materiały z konferencji, która odbyła się w Belwederze 13 czerwca prawdziwych rolników. Materiały z konferencji, która odbyła się w Belwederze 13 czerwca 
2017 roku”, Wyd. ICPPC.2017 roku”, Wyd. ICPPC.

•Czterokrotnie większa częstotliwość 
występowania pozostałości pestycydów 
w roślinach z upraw nieekologicznych



    

EKO vs KONW EKO vs KONW 
Produkty Produkty 
pochodzenia pochodzenia 
zwierzęcegozwierzęcego

- ok. 250 publikacjiok. 250 publikacji

- Podstawowe różnice: korzystniejszy profil 
kwasów tłuszczowych ekologicznego mleka i 
mięsa (więcej PUFA, więcej n3: ALA, EPA, 
DHA, korzystniejszy stosunek n3/n6)

- Źródło: E. Rembiałkowska, 2017, Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i 
konwencjonalnej, w: „Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników. Materiały z 
konferencji, która odbyła się w Belwederze 13 czerwca 2017 roku”, Wyd. ICPPC.



    



    

Najnowsza publikacja nt. wyników Najnowsza publikacja nt. wyników 
badania ok. 35 000 Francuzówbadania ok. 35 000 Francuzów

• „Regular consumption of organic food was 
associated with 

• reduced risks of 
• obesity, 
• type 2 diabetes, 
• postmenopausal breast cancer, 
• and lymphoma.”

(E. Kesse-Guyot et al., Key Findings of the French 
BioNutriNet Project on Organic Food–Based Diets: 
Description, Determinants, and Relationships to 
Health and the Environment, Advances in Nutrition, 
October 2021, DOI: 10.1093/advances/nmab105)

https://www.researchgate.net/profile/Emmanuelle-Kesse-Guyot?_sg%5B0%5D=KG-aodNYpnsKtMv1d-XRJ0Vyq1dmzVNadjpcd0jATtEvqfmPZKe32MLb6TzNaP-gbSEomsE.8E4BwvIvlUKM80pmFm8asTmXW21KkzpQaYrJyIzvueoXN_AKYKojYHzdqiMflgTuS3FtXOhQGet_OJZIsu23cg.5DWZZ5nIXwZJvKFwFFhYzhyrUO9czZ-x4w1k3v6Il-u2irJEEM2pHvQwPnE_bcJrlOBCe-51CT9N_XStkfcPdg&_sg%5B1%5D=2erlWaYBCJ53S26Ch4TzwYz0T9zUdwajGwD9SD3F_eYT74J0_qCCccUxNmVnr0h6b7y93-E.RoLY0OChHAoOsv_5n-0vD9GwWMczngj_uFNLhbktxP5F2LaKQTeUTjtZcZQ2ooJFSPhLDRES-ZqX2URS-3dN3w
https://www.researchgate.net/profile/Emmanuelle-Kesse-Guyot?_sg%5B0%5D=KG-aodNYpnsKtMv1d-XRJ0Vyq1dmzVNadjpcd0jATtEvqfmPZKe32MLb6TzNaP-gbSEomsE.8E4BwvIvlUKM80pmFm8asTmXW21KkzpQaYrJyIzvueoXN_AKYKojYHzdqiMflgTuS3FtXOhQGet_OJZIsu23cg.5DWZZ5nIXwZJvKFwFFhYzhyrUO9czZ-x4w1k3v6Il-u2irJEEM2pHvQwPnE_bcJrlOBCe-51CT9N_XStkfcPdg&_sg%5B1%5D=2erlWaYBCJ53S26Ch4TzwYz0T9zUdwajGwD9SD3F_eYT74J0_qCCccUxNmVnr0h6b7y93-E.RoLY0OChHAoOsv_5n-0vD9GwWMczngj_uFNLhbktxP5F2LaKQTeUTjtZcZQ2ooJFSPhLDRES-ZqX2URS-3dN3w
https://www.researchgate.net/profile/Emmanuelle-Kesse-Guyot?_sg%5B0%5D=KG-aodNYpnsKtMv1d-XRJ0Vyq1dmzVNadjpcd0jATtEvqfmPZKe32MLb6TzNaP-gbSEomsE.8E4BwvIvlUKM80pmFm8asTmXW21KkzpQaYrJyIzvueoXN_AKYKojYHzdqiMflgTuS3FtXOhQGet_OJZIsu23cg.5DWZZ5nIXwZJvKFwFFhYzhyrUO9czZ-x4w1k3v6Il-u2irJEEM2pHvQwPnE_bcJrlOBCe-51CT9N_XStkfcPdg&_sg%5B1%5D=2erlWaYBCJ53S26Ch4TzwYz0T9zUdwajGwD9SD3F_eYT74J0_qCCccUxNmVnr0h6b7y93-E.RoLY0OChHAoOsv_5n-0vD9GwWMczngj_uFNLhbktxP5F2LaKQTeUTjtZcZQ2ooJFSPhLDRES-ZqX2URS-3dN3w
https://www.researchgate.net/profile/Emmanuelle-Kesse-Guyot?_sg%5B0%5D=KG-aodNYpnsKtMv1d-XRJ0Vyq1dmzVNadjpcd0jATtEvqfmPZKe32MLb6TzNaP-gbSEomsE.8E4BwvIvlUKM80pmFm8asTmXW21KkzpQaYrJyIzvueoXN_AKYKojYHzdqiMflgTuS3FtXOhQGet_OJZIsu23cg.5DWZZ5nIXwZJvKFwFFhYzhyrUO9czZ-x4w1k3v6Il-u2irJEEM2pHvQwPnE_bcJrlOBCe-51CT9N_XStkfcPdg&_sg%5B1%5D=2erlWaYBCJ53S26Ch4TzwYz0T9zUdwajGwD9SD3F_eYT74J0_qCCccUxNmVnr0h6b7y93-E.RoLY0OChHAoOsv_5n-0vD9GwWMczngj_uFNLhbktxP5F2LaKQTeUTjtZcZQ2ooJFSPhLDRES-ZqX2URS-3dN3w
http://dx.doi.org/10.1093/advances/nmab105


    

Trochę o tzw. normach…Trochę o tzw. normach…

WHO przestrzega w swojej normie dla wody pitnej, 
że nawet, „jeżeli zawartość azotanów (V) mieści 
się w tolerowanym zakresie stężeń i woda poza 
tym nie budzi zastrzeżeń, to lekarze działający 
na tym terenie winni ostrzegać przed 
możliwością wystąpienia u niemowląt 
methemoglobinemii”. 

Źrodło:P. O’Neill, „Chemia środowiska”, Wyd, 
Nauk. PWN, 1998, s. 132 (podkreśl. moje, JJN)



    



    

• Voisin A., 1972, Nawożenie a nowe prawa 
naukowe, PWRiL, Warszawa (oryg.: 1964), s. 99



    

• Voisin A., 1972, Nawożenie a nowe prawa naukowe, 
PWRiL, Warszawa (oryg.: 1964), s. 103



    

• Czyli naukom rolniczym już od co najmniej 
wczesnych lat 60-tych XX w. znane były 
negatywne dla jakości żywności, a więc i 
dla zdrowia, skutki systematycznego 
nawożenia nawozami syntetycznymi…



    

Prof. Mieczysław GórnyProf. Mieczysław Górny

• „Nawożenie nie może być traktowane jako 
karmienie roślin uprawnych, lecz jako 
zabieg dostarczający pożywki 
organizmom glebowym.”

•  
• (M. Górny, 2004, Ekorozwój jedyną droga polskiej wsi i rolnictwa, 

Studia_Ecologiae_et_Bioethicae, 2004, t. 2, s. 391)



    

W przypadku żywności z GMO na pewno warto W przypadku żywności z GMO na pewno warto 
skorzystać z zaleceń w samym Monsanto…skorzystać z zaleceń w samym Monsanto…

Ogłoszenie na stołówce dla pracowników Monsanto Ogłoszenie na stołówce dla pracowników Monsanto 
w Wielkiej Brytanii, w High Wycombew Wielkiej Brytanii, w High Wycombe::

• „W odpowiedzi na niepokoje naszych klientów (…) 
postanowiliśmy usunąć ze wszystkich naszych dań 
kukurydzę i soję genetycznie modyfikowaną.   

•    Będziemy współpracowali z naszymi dostawcami nad 
wymianą tych produktów na ich odpowiedniki wolne od 
GMO. (…) 

•    Podjęliśmy już środki mające na celu zapewnienie 
Państwa zaufania wobec naszych produktów.”

• (Cyt. za J.M. Smith, Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach 
przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej 
genetycznie, Oficyna Wydawnicza 3.49, Poznań 2007, s. 247)



    

CzyliCzyli

• Zdrowie zaczyna się, 

ale i kończy na talerzu…



    

Niedocenianie i zamieszanie w Niedocenianie i zamieszanie w 
obszarze odżywianiaobszarze odżywiania

• Niedocenianie odżywiania polega na traktowaniu go jako 
dodatkowego, a nie jednego z głównych lub najważniejszego 
czynnika profilaktyki i leczenia, zwłaszcza chorób przewlekłych, 
jak to wynika ze współczesnej, światowej wiedzy naukowej 
medycyny, nauki o żywieniu i fizjologii.  

•     Zaś zamieszanie polega na „zawaleniu” półek księgarskich 
książkami głównie kucharskimi (kierującymi się jedynie 
kryteriami smaku, oryginalności i ewentualnie estetyki, ale już 
nie zdrowia!). 

• Jeśli zaś dotyczącymi diet, to odchudzających (o wątpliwych 
korzyściach dla zdrowia) lub modnych, jak dr. Atkinsa lub 
Kwaśniewskiego (o przewidywanych negatywnych skutkach dla 
zdrowia w dłuższej perspektywie, pomimo pewnych korzystnych 
objawów dla części pacjentów  w pierwszych miesiącach czy 
latach ich stosowania …)



    

Jak zalecenia Codex Alimentarius są Jak zalecenia Codex Alimentarius są 
realizowane poprzez przepisy prawa?realizowane poprzez przepisy prawa?

Komisja Kodeksu Żywnościowego, ustanowiona przez 
FAO i WHO w 1963 rozwija sharmonizowane, 
międzynarodowe standardy żywnościowe, 
przewodniki i kodeksy praktyki w celu ochrony zdrowia 
konsumentów i zapewnienia sprawiedliwego handlu 
żywnością.

http://www.codexalimentarius.org/codex-home/en

--------------------------------------------------------------------
    Czyli jak pogodzić zdrowie z biznesem…?  Hmm…

http://www.codexalimentarius.org/codex-home/en
http://www.codexalimentarius.org/codex-home/en
http://www.codexalimentarius.org/codex-home/en


    

Głodówka,Głodówka,
czyli nic na talerzuczyli nic na talerzu



    

Żucie pokarmuŻucie pokarmu

• Jak brytyjscy oficerowie

•  uratowali się, niechcąco, przed śmiercią

•  w japońskim obozie koncentracyjnym 

• żując śmiertelnie trującą roślinę…

Ogólna zasada:

• „Pij pokarmy i żuj napoje”



    

Czy istnieje współcześnie Czy istnieje współcześnie 
społeczeństwo, w którym możliwe społeczeństwo, w którym możliwe 

jest (było?) bardzo długie, jest (było?) bardzo długie, 
szczęśliwe życie bez chorób szczęśliwe życie bez chorób 

cywilizacyjnych?cywilizacyjnych?



    



    

Źródło: R. Taylor, „Tajemnice zdrowia plemienia Hunzów. 
Długie życie i szczęście.” KOS, Katowice 1997

(Tytuł oryginału: „Hunza Health Secrets for Long Life and 
Happiness”, 1964)



    

Gorzkie pytanieGorzkie pytanie

• Jeżeli w starożytności już wiedziano, że 
właściwe odżywianie jest lekarstwem 

i potrafi utrzymywać w zdrowiu, to

• 1) Dlaczego dziś, po upływie tysiącleci       
i tylu badaniach naukowych, wśród 
wielkich i ważnych tego świata tylko 
laureat nagrody Nobla dostrzega tę 
prawdę?

• 2) I dlaczego to wciąż ma być jutro…?



    

• „Niech pożywienie będzie 
twoim lekarstwem, 

a lekarstwo twoim 
pożywieniem”

                             
(Hippokrates)



    

„„Właściwe odżywianie Właściwe odżywianie 
będzie medycyną jutra”będzie medycyną jutra”

    
                    Linus PaulingLinus Pauling

          (Dwukrotny laureat (Dwukrotny laureat 

     Nagrody Nobla)     Nagrody Nobla)  



    

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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