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1. Żywienie dla zdrowia.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław 
Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dzień dobry państwu.
Bardzo serdecznie witam na niesłychanie ważnej i ak-

tualnej konferencji, poświęconej wpływowi żywienia na 
nasze zdrowie.

Może trochę dziwić, że Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej zajmuje się wspomnianą tematy-
ką, która zaktualizowała się w związku z rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej związanym z zakupami 
w szkolnych sklepikach. Ale to tylko pozory, proszę państwa. 
Tak naprawdę o jakości naszego życia w każdym wieku, 
a w starszym wieku może nawet szczególnie, decyduje wiele 
czynników. I w omawianej tu sprawie musimy przezwyciężać 
stereotypy odnośnie do tego, co najważniejsze. A najważ-
niejsze jest to, jak się żywimy. Bo składamy się z tego, co 
zjemy. A w dalszej kolejności liczy się oczywiście ruch i inne 
kwestie. Medycyna, w której bardzo wiele osób, zwłaszcza 
seniorów, pokłada tak dużą nadzieję, wcale nie jest, że tak po-
wiem, na czele. Dlatego bardzo się cieszę, że znów siadamy 
do wspólnego stołu, aby omówić ważną kwestię, z Fundacją 
„Rodzice Przyszłości”. Bo mądrzy rodzice, rodzice, którzy 
myślą o przyszłości swoich dzieci i własnej, powinni mieć 
wiedzę o tym, jak zadbać o dobre żywienie swoich dzieci. 
Fundacja, która promuje dobre rodzicielstwo, tym razem 
stawia nam przed oczami problematykę żywienia.

Bardzo serdecznie witam pana Wojciecha 
Marciszewskiego, prezesa wspomnianej fundacji, wraz ze 
wszystkimi współpracownikami. Witam wszystkich pre-
legentów, którzy będą nas dzisiaj wprowadzać w temat. 
Mam nadzieję, że uda nam się na podstawie tego, o czym 
będziemy tutaj mówić, stworzyć jakieś wydawnictwo, by to 
wszystko trafiło do grona szerszego aniżeli to, które udało 
się dzisiaj zgromadzić.

Chcę też przeprosić państwa w imieniu senatorów z mo-
jej komisji. Wielu z nich pojawiło się tu tylko na chwilę 
albo będzie przychodzić w trakcie. Po prostu mamy obrady 
komisji i musimy dzielić czas… Ja też nie będę na całości 
konferencji, ale będę się starał towarzyszyć państwu tak 
długo, jak to możliwe, aby jak najwięcej się dowiedzieć.

Po tym krótkim otwarciu proszę pana prezesa o infor-
mację – jako takie entrée do głównego tematu – o trzeciej 
edycji kampanii społecznej „Sprawdź, czy jesteś świado-
mym rodzicem”.

Panie Prezesie, oddaję panu głos.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie przyjemnie powitać wszystkich, 

zarówno w imieniu Fundacji „Rodzice Przyszłości”, jak 
i w imieniu wszystkich partnerów, którzy wspierają nas 
w naszych działaniach.

Uczestniczymy już po raz trzeci, dzięki patronatowi 
oraz uprzejmości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, w spotkaniu, które inauguruje kolejny etap na-
szych kampanii społeczno-edukacyjnych. Tym z państwa, 
których gościmy po raz pierwszy, przypomnę, że pierwsza 
nasza kampania, inaugurująca cały cykl, miała właśnie tytuł 
„Sprawdź, czy jesteś świadomym rodzicem” i dotyczyła 
kompetencji wychowawczych rodziców. Jej celem było 
w głównej mierze zainteresowanie rodziców zdobywa-
niem i pogłębianiem wiedzy, co naszym zdaniem stanowi 
podstawę świadomego rodzicielstwa. Podczas wspomnia-
nej kampanii zapoznaliśmy również rodziców z modelem 
integralnego rozwoju, który opracowaliśmy wspólnie z in-
terdyscyplinarnym zespołem specjalistów i który służy nam 
w trakcie prowadzenia kolejnych działań edukacyjnych. 
W tym miejscu chciałbym również od razu podziękować 
wszystkim ekspertom, którzy bezinteresownie poświęcili 
swój czas, aby podzielić się z nami swoją wiedzą oraz 
swoimi doświadczeniami i wystąpić w materiałach, które 
bezpłatnie publikujemy w internecie.

Kolejna nasza kampania miała tytuł „Każde twoje słowo 
zmienia życie”. Była również znana pod innym tytułem, 
trochę bardziej funkcjonującym w internecie: „Nielot czy 
orzeł? Kiedyś twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od ciebie 
zależy, czy będzie latać”. Celem wspomnianej drugiej kam-
panii było określenie, czy zdajemy sobie sprawę – my, to 
znaczy rodzice i opiekunowie – które nasze zachowania wo-
bec dzieci są prawidłowe, dopuszczalne, a które nie powinny 
mieć miejsca, ponieważ bądź są dla nich szkodliwe, bądź 
są nacechowane przemocą emocjonalną. Warto wiedzieć, 
że Fundacja „Rodzice Przyszłości” jest gorącym propagato-
rem tak zwanej komunikacji bez przemocy, inaczej zwanej 
komunikacją empatyczną. Zainteresowanych zapraszam na 
nasze strony, gdzie można dowiedzieć się więcej.

Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł „Żywienie dla zdrowia” 
i będzie dotyczyło odżywiania kobiet w ciąży oraz jego 
wpływu na zdrowie dziecka, a także zależności pomiędzy 
sposobem odżywiania dzieci a ich zdrowiem.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 05)
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Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Bardzo proszę pana profesora Leszka Woźniaka 

z Politechniki Rzeszowskiej, z Katedry Przedsiębiorczości, 
Zarządzania i Ekoinnowacyjności, ażeby zechciał nam 
przedstawić prezentację „Współczesna żywność – służy 
nam czy szkodzi?”.

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, 
Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
na Wydziale Zarządzania 
na Politechnice Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza 
Leszek Woźniak:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
To, o czym tutaj mówimy, owszem, jest tematem moich 

prac naukowych, ale dodam – odnośnie do haseł, jakie tu 
padały, i właśnie idei, która przyświeca Fundacji „Rodzice 
Przyszłości” – że jestem też rodzicem trojga już dorosłych 
dzieci i mam już jednego wnuczka. I w związku z tym 
omawiany tu temat, niezależnie od zagadnień i zaintere-
sowań naukowych, jest równocześnie takim moim tema-
tem osobistym, który mnie dotyczy. I gdy porównam to, 
co wiedziałem kiedyś, gdy moje dzieci były malutkie… 
Starałem się wówczas wiedzieć dużo, ale to jednak było 
o wiele mniej, niż wiem dzisiaj. Mam nadzieję, że wnuczek 
zostanie przekazany mi osobiście do karmienia, w jakimś 
tam sensie… Bo rodziców troszeczkę edukowałem, ale oni 
też popełniają, jak widzę, jakieś tam błędy.

Ale tutaj nie chodzi tylko o jedno dziecko czy o najbliż-
sze nam dzieci, chodzi o całą społeczność, którą chcemy 
odpowiednio edukować. Tak jak tutaj już powiedziano, 
żywność to budulec i paliwo naszego organizmu. Nawet 
mechaniczny wytwór człowieka nie będzie działał długo 
i nie pojedzie daleko, jeżeli nie będzie odpowiednio oli-
wiony, jeżeli nie będzie korzystał z odpowiedniego paliwa. 
To jest banał, ja wiem, ale ten banał się zawsze sprawdza. 
A paliwo, budulec, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, 
to wielu przypadkach mniej więcej… Pojawiają się takie 
określenia, one zaczynają już być stosowane nawet w pu-
blikacjach naukowych, gdzieś tam ktoś je umieszcza… 
Przykładowo: „żywność masowego rażenia”. To nie jest 
przesada. W niektórych przypadkach to nie jest przesada. 
Śmieciowe jedzenie… To jest temat oczywisty i banalny. 
Gdy spojrzymy… Ja będę dotykał tylko niektórych frag-
mentów tematu, bo, jak państwo widzieliście w programie, 
wszyscy mamy po dwadzieścia minut na swoją prezentację 
i można przekazać tylko kilka wątków. Tak że ja raczej 
odpuszczę sobie pewne banalne i oczywiste kwestie, które 
wszyscy znamy. Chciałbym za to przedstawić państwu 
przede wszystkim kilka nowych faktów, które pojawiły się 
w omawianym tu temacie.

Mam tutaj, jak państwo widzicie, prezentację. Ja zawsze 
zmieniam prezentacje i w tej chwili mam już inną, ale jest 
już za późno, żeby ją zmienić. Ale to w ogóle nie ma zna-
czenia. W prezentacji jest kilka takich podstawowych uwag. 
Jestem przekonany, że, jak tutaj napisano, żywność jest 

Dlaczego akurat taki temat? Pomijam już tutaj fakt, że 
sfera fizyczna, związana ze zdrowiem, to kolejny element 
modelu integralnego rozwoju, o którym wspomniałem. 
Ale dlaczego akurat teraz podjęliśmy wspomniany temat? 
Naukowcy od dłuższego czasu alarmują, że coraz więcej 
młodych par boryka się z bezpłodnością. Coraz więcej 
jest też takich przypadków, w których, jeśli kobieta już 
zajdzie w ciążę, to występują trudności z jej utrzymaniem 
i komplikacje w jej trakcie. A pomimo tego świadomość 
rodziców, przyszłych rodziców, potencjalnych rodziców na 
temat tego, jak wielki wpływ na rozwój płodu ma właśnie 
odżywianie w trakcie ciąży, jest bardzo niewielka.

Drugą kwestią jest zagadnienie, o którym coraz więcej 
się teraz mówi, ponieważ słyszymy coraz więcej doniesień 
o pojawianiu się u coraz młodszych dzieci w Polsce otyłości 
i chorób cywilizacyjnych, dietozależnych, które do tej pory 
były, można powiedzieć, zarezerwowane dla osób w wieku 
podeszłym, prawie w ogóle nie występowały u dzieci. I o tym 
również chcemy powiedzieć w trakcie dzisiejszego spotkania. 
Jak zapewne doskonale państwo wiedzą, choćby z rapor-
tu UNICEF, który został opublikowany bodajże dwa lata 
temu, wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. 
W żadnym innym z krajów europejskich nie ma tak dużego 
przyrostu masy ciała u małych dzieci. A wiemy, że u dzieci 
nieprawidłowo żywionych występują bardzo poważne pro-
blemy zdrowotne. I dzisiaj będziemy mówili również właśnie 
o tych problemach zdrowotnych występujących u dzieci.

Praktyka wskazuje, że największe znaczenie mają 
zwyczaje żywieniowe, które dzieci nabywają w rodzinie, 
właśnie od nas, od rodziców. A badania niestety wskazu-
ją, że świadomość rodziców na temat tego, jak ważnym 
elementem dla rozwoju dzieci, nie tylko fizycznego, lecz 
także umysłowego, jest żywienie… Niech o omawianym 
tu problemie świadczy to, że, jak wynika z przeprowa-
dzonego badania, prawie 60%, dokładnie 58% rodziców 
nie widzi związku pomiędzy nadmiernym spożywaniem 
słodyczy a chorobami cywilizacyjnymi. Z tego samego 
badania można dowiedzieć się, że 41% rodziców nie widzi 
związku pomiędzy nadmierną wagą ciała dzieci a otyłością 
w wieku dorosłym. Ciągle funkcjonuje u nas przeświad-
czenie, że dziecko powinno być pulchniutkie, wtedy jest 
zdrowe, a potem z takiej otyłości się wyrasta. Niestety, 
praktyka wskazuje, że jest inaczej.

Celem naszych działań, które inaugurujemy niniejszym 
spotkaniem, jest ochrona zdrowia, z tym że rozumiana jako 
edukacja zdrowotna, edukacja dotycząca odżywiania, doty-
cząca umiejętności uzupełniania ewentualnych niedoborów 
substancji odżywczych w organizmie. I pragniemy przy tym, 
aby wiedza o żywności i żywieniu, którą przekazujemy, opie-
rała się na aktualnych i sprawdzonych badaniach naukowych. 
Bo akurat w omawianej tu dziedzinie jest tak, że zalecenia, 
które jeszcze trzydzieści lat temu były słuszne i prawidłowe, 
obecnie, ze względu na dynamicznie zmieniającą się rze-
czywistość, często są już nieaktualne. Dlatego pragniemy, 
aby rodzice byli zaopatrzeni w najbardziej aktualną wiedzę 
w zakresie wpływu odżywiania na rozwój ich dzieci.

Zapraszam do wysłuchania naszych prelegentów, któ-
rych zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie. Po części pre-
lekcyjnej będzie przewidziany czas na zadawanie pytań 
i na dyskusję.
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oddziaływanie na organizm człowieka… Jeżeli poruszony 
tu temat będzie państwa interesował szerzej, to będę mógł 
państwu przekazać odpowiednie informacje w dalszej czę-
ści wystąpienia. Może właśnie…

Czym jest zdrowie? Państwo znacie tę definicję, ona jest 
banalna. Wszyscy wiemy, że nie chodzi tylko o brak chorób, 
ale chodzi po prostu o fantastyczne samopoczucie. Dopiero 
wtedy, kiedy je mamy, to jesteśmy naprawdę zdrowi. To 
jest właśnie wspomniana definicja.

I pierwsza część… Bo ja podzieliłem mój króciutki 
referat na dwie części: czego nie ma, a powinno być, i co 
jest, chociaż nie powinno tego być. To jest skojarzenie 
dwóch faktów, równoczesne skojarzenie dwóch faktów… 
W żywności brakuje wartości, a pojawiają się antywartości. 
I wspomniany proces jest od dawna widoczny.

Tutaj jest publikacja… Przepraszam, że cyferki są być 
może nieczytelne z daleka. Bo ekranik jest troszeczkę 
mały. Tutaj widzimy obraz tego, jak negatywnie zmienia 
się zawartość podstawowych komponentów, składników 
odżywczych w kilku podstawowych, wybranych – takich 
publikacji jest mnóstwo, ale pokazuję państwu tylko przy-
kłady, żeby zwrócić na wspomniane zagadnienie uwagę 
– powszechnie wykorzystywanych produktach żywnościo-
wych. Widzicie państwo, że procentowe zmniejszanie się 
zawartości cennych komponentów jest prawie że tragiczne. 
Jest to rezultat oddziaływania wielu, wielu czynników. 
Podstawowym czynnikiem jest to, co wiąże się z negatyw-
ną stroną nawożenia i niejako wyjałowieniem gleby pod 
kątem składników pokarmowych, które w niej występują. 
To jest obraz intensywnego rolnictwa, rezultat intensyw-
nego rolnictwa. A z drugiej strony, gleby, że tak powiem, 
zabite, gleby, które z powodu nadużywania czy używania 
dużych ilości pestycydów są mało aktywne albo w ogóle 
nieaktywne biologicznie… W takich glebach nie zacho-
dzi aktywny proces udostępniania roślinom składników 
pokarmowych. Tak więc znowu mamy tutaj do czynienia 
z nagromadzeniem niejako dwóch czynników negatyw-
nych, które decydują o tym, że zawartość wspomnianych 
składników jest bardzo mała. Ale to jest mniej istotna strona 
omawianego tu zagadnienia. Dlatego że takie problemy 
możemy rozwiązać. No, niedobrze, że tak jest, ale taki 
problem możemy rozwiązać jakąś suplementacją, uroz-
maiconą dietą… Można wspomniane problemy jakoś tam 
niwelować. Tak że to jest, można powiedzieć, negatywne, 
problem jest trudny do rozwiązania od razu, na pewno 
nie da się go zniwelować w krótkim czasie, ale on jest do 
rozwiązania. I tutaj można nie widzieć jakiegoś takiego 
wielkiego problemu – chociaż on jest. On jest widoczny. 
Ale można go łatwo rozwiązać.

Tutaj widzimy kolejny przykład: zawartość azotanów 
w produktach rolnictwa konwencjonalnego i rolnictwa eko-
logicznego. Widzimy, że z oczywistych powodów rolnictwo 
ekologiczne wytwarza produkty rolne o daleko niższej za-
wartości wspomnianych składników, będących kolejnym 
czynnikiem ryzyka. Wspomniana zawartość zawsze jakaś 
tam będzie, bo to są składniki naturalne, występują one też 
w warunkach normalnych, ale jeżeli się skumulują, no to 
pojawiają się negatywne skutki o różnej charakterystyce, 
łącznie na przykład z prekursorami białaczek. Tak się mówi 
o azotanach i – szczególnie – azotynach.

dobrem publicznym. Tak właśnie powinniśmy ją traktować. 
Każde dobro publiczne powinniśmy traktować wyjątkowo 
poważnie. Ale nie tylko my – tak samo powinny robić ciała 
ustawodawcze, politycy, no i być może, jakimś cudem, sfera 
gospodarcza i może nawet korporacyjna, chociaż dzisiaj 
wcale to tak nie wygląda. Nie mówię tutaj o politykach, 
bo oni są bardzo różni. Są politycy bardzo zaangażowani, 
to widać na przykład dzisiaj na tej sali. Widać również, że 
tak powiem, sferę… I całe szczęście, że tak jest. Ale gdy 
rozmawiam z rodzicami, to bardzo często, jak wiadomo, 
nasz czas i możliwości przekazywania wiedzy są ograniczo-
ne. Dlatego też przywołuję kilka znakomitych publikacji, 
które ukazały się w ostatnim czasie, książek, które można 
polecić właśnie rodzicom.

Joel Bakan, wybitny prawnik amerykański, w swojej 
książce „Dzieciństwo w oblężeniu” porusza wiele tematów, 
ale również ten omawiany tutaj. Nawiązuje tam do wielu 
publikacji, do wielu różnych zagadnień. Książka jest bardzo 
ciekawa. Mowa w niej o tym, jak korporacje starają się 
wykorzystać… Także nas, dorosłych, my to widzimy. Ale 
przede wszystkim, co już jest bulwersujące – jak cynicznie 
potrafią wykorzystywać dzieci. Wiele produktów żywno-
ściowych, które funkcjonują na rynku – nie tylko samych 
produktów żywnościowych, lecz także pewnych kompo-
nentów, produktów syntetycznych, które są wykorzystywa-
ne na różnych etapach produkcji żywności, przetwarzania 
żywności… Mimo że wiedza na ich temat, na temat ich 
negatywnego działania na stan zdrowia człowieka jest już 
dzisiaj przebogata, olbrzymia, to jednak dalej funkcjonuje-
my w takim świecie, w jakim funkcjonowaliśmy wcześniej. 
Ja powiem tak tylko na początek… Być może wrócę do 
tego tematu, ale nie wiem, czy mi wystarczy czasu. Będę 
chciał, że tak powiem, mocno poruszyć wspomniany temat. 
W każdym razie, gdy mówimy przykładowo o glifosacie, 
czyli składniku czynnym herbicydu totalnego o nazwie 
Roundup… No, to, co widzimy dzisiaj na świecie, to nie 
jest… Chociaż Światowa Organizacja Zdrowia nawołuje 
wprost, na podstawie raportu siedemnastu onkologów, na 
podstawie udowodnionych oddziaływań rakotwórczych 
itd., do tego, żeby stopniowo całkowicie wycofać wspo-
mniany herbicyd z powszechnego użycia, to równocze-
śnie ma miejsce kontrakcja korporacyjna, która polega 
na tym, że korporacje zmierzają do ustanowienia prawa 
podnoszącego próg dopuszczalnej zawartości pozostałości 
wspomnianego herbicydu w żywności. Dlaczego? Dlatego, 
że chwasty uodporniły się już tak, że stosowane do tej 
pory dawki, pozwalające jeszcze zmieścić się w normach, 
nie umożliwiają już uzyskania odpowiedniego efektu. Tak 
więc rezultatem… Zamiast tego, co powinno się zdarzyć, 
czyli wycofania… O szczegółach mogę mówić, jeżeli będą 
później pytania, wtedy porozmawiamy. A teraz prezentuję 
państwu tylko hasła. Zamiast wycofania wspomnianego 
bardzo szkodliwego herbicydu… W skali świata widać 
raczej dążenie do zliberalizowania norm w zakresie funk-
cjonowania dużych pozostałości wspomnianego bardzo 
groźnego, powszechnie stosowanego związku chemicznego 
niż do jego wycofania z użycia. Dzisiaj… Ostatnie badania 
wykazały, że glifosat jest w 78% próbek powietrza, które 
wdychamy. Nie tylko zjadamy go z żywnością. Jest on 
bardzo powszechny w środowisku przyrodniczym. A jego 
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w przypadku każdego produktu, jaki funkcjonuje na ryn-
ku, jest strona popytowa i podażowa. Tak więc poprzez 
zbilansowanie w odpowiedni i logiczny sposób wspomnia-
nych oddziaływań chcemy stworzyć model, który będzie 
powrotem do swego rodzaju tradycji bezpośredniej sprze-
daży. Ale taki naprawdę istotny i bardzo rozbudowany. 
Mowa tu o sprzedaży najlepszych jakościowo produktów, 
ekologicznych, regionalnych, tradycyjnych czy na przy-
kład linii „zero E”, którą udało nam się wprowadzić drogą 
rozmów w niektórych firmach przemysłu mięsnego na 
Podkarpaciu. Coś takiego jest ryzykowne dla producenta, 
no bo takie produkty szybko się psują, podczas gdy pro-
dukty utrwalone mogą leżeć na półkach miesiącami czy 
latami. To jest kolejny temat dotyczący żywności, z którą 
mamy do czynienia, temat bardzo ciekawy. Są kapitalne 
przykłady z kilku krajów: Niemcy, Austria, Korea itd. Ja 
wspomniane tematy odpuszczę. One miały być szerzej 
omówione, one są bardzo istotne. Chodzi o elementy, 
o czynniki kształtujące jakość produktów rolniczych i inne 
konsekwencje środowiskowe, które wiążą się ze wspo-
mnianym tematem. Pożywienie bardzo się zmieniło. Jak 
państwo wiecie, nasza dieta… To są tylko przykłady, bo, 
jak mówiłem, publikacji na omawiany tu temat jest wiele. 
One są czasami zróżnicowane, ale na pewno w większości 
wspomnianych publikacji mowa o tym, że mniej więcej 
w około 50% czynnikiem kształtującym nasze zdrowie, 
stan naszego zdrowia, jest żywność. Czy trochę bardziej, 
czy troszeczkę mniej, to inny temat. Można mówić o róż-
nych uwarunkowaniach, o różnych skłonnościach i także 
innych czynnikach. Niemniej jednak ogólnie tak właśnie 
wyglądają wnioski z publikacji, tak wyglądają doniesienia 
naukowe dotyczące, szeroko mówiąc, tego, czego nam 
brakuje w żywności. To wszystko są bardzo istotne, bardzo 
ważne składniki odżywcze, których w wielu produktach 
jest coraz mniej, a w niektórych produktach wspomnia-
nych składników w ogóle nie ma. Tutaj mówimy o jakichś 
uśrednieniach, które charakteryzują wspomniany problem 
w takim wymiarze, w jakim on występuje.

Jak wszyscy państwo wiecie, naturalne metody zamie-
niono na takie, jak państwo tu widzicie: napromieniowanie, 
podczerwień, niestety także GMO. I wspomniane negatyw-
ne czynniki są widoczne na każdym kroku. One też prowa-
dzą do obniżenia jakości żywności, czasami drastycznego 
obniżenia jakości żywności. A rezultatem jest to, co pań-
stwo widzicie – toksemia organizmu. Nasz organizm jest 
tak naładowany toksynami… Ja przepraszam, ale podam 
pewien przykład, który nie będzie może pięknie brzmiał, 
nie będzie pewnie przyjemny w odbiorze. Amerykanie 
wykonali badania i wydali publikację… A to było kiedyś, 
dzisiaj jest już gorzej. We wspomnianej publikacji zostało 
powiedziane, co można by było zrobić z ciałem człowieka 
po śmierci, oczywiście gdybyśmy nie potraktowali go tak, 
jak należy, z szacunkiem. Takie ciało nie mogłoby trafić na 
wysypisko odpadów komunalnych – przepraszam, że tak 
mówię, czegoś takiego się oczywiście nie robi, to jest tylko 
porównanie naukowe – bo byłoby zbyt toksyczne. Jego 
lokalizacją musiałoby być wysypisko odpadów toksycz-
nych. Sześćdziesięcioletni człowiek zakumuluje w swoim 
organizmie tyle trucizn i toksyn, że nie powinien… To 
znaczy oczywiście wiadomo, że tak czy inaczej nie może, 

Na następnym slajdzie pokazana jest zawartość wi-
taminy C. Też wyraźnie widać, że w produktach otrzy-
mywanych drogą ekologiczną czy zbliżoną do ekologicz-
nej zawartość witaminy C jest wyższa. Mowa tu o takich 
samych płodach rolnych, uprawianych w takich samych 
warunkach. To wszystko są oczywiście dane na podstawie 
odpowiednio wykonanych doświadczeń, które pozwalają 
na wyciągnięcie takich wniosków. I to są tylko przykłady. 
Podkreślam, takich publikacji są setki czy tysiące. I wynika 
z nich jasno, że współczesny przemysłowy model rolnictwa 
to jeden z elementów prowadzących do zaniku jakości, 
do obniżenia się jakości żywności. Ale to jest najmniej-
szy problem ze wszystkich, o których będziemy tu dzisiaj 
rozmawiali, bo też można go stosunkowo łatwo rozwiązać 
poprzez suplementację w diecie, taką czy inną. Jeżeli ktoś 
ma wiedzę i chce to zrobić, może wspomniany problem 
w taki czy inny sposób rozwiązać. Aczkolwiek mamy tu 
do czynienia ze splotem negatywnego obrazu środowiska, 
żywności… I także jeżeli chodzi o nasze zdrowie… Tak 
więc nie można wspomnianego problemu bagatelizować. 
Ale da się go rozwiązać.

Na następnym slajdzie poruszyłem pewien temat, który 
bardzo nas interesuje – ekoinnowacje. Chcemy zmienić 
pojęcie ekoinnowacji, próbujemy wprowadzić inne pojęcie 
innowacji. Głównie chodzi o ekoinnowacje w gospodar-
ce żywnościowej. Według nas ekoinnowacja to nie jest, 
jak wynikałoby z definicji innowacji, nowy lub istotnie 
ulepszony produkt, tylko produkt absolutnie najwyższej 
jakości zdrowotnej i biologicznej. Gdybyśmy taką definicję 
innowacji wprowadzili w rolnictwie, no to raptem by się 
okazało, że innowacją jest to, co rzeczywiście jest cenne. 
Niechby to był nawet powrót do pewnych tradycji – bo takie 
kroki też widzimy. A nie to, co jest super nowoczesne, tech-
niczne, przemysłowe, ale dla nas tragiczne, jeżeli chodzi 
o oddziaływanie na stan zdrowia. I w ten sposób, na bazie 
takiej definicji, którą króciutko państwu przedstawiłem 
i nad którą pracujemy, moglibyśmy finansować – mam tutaj 
na myśli fundusze unijne – wspomnianego typu projekty. 
A obecnie nie możemy, no bo one nie są innowacyjne. Jeśli 
traktować produkty najwyższej jakości tak, jak to robimy 
obecnie, to nie mieszczą się one w definicji ekoinnowacji, 
bardzo często nie mieszczą się w systemie finansowania, 
przynajmniej w niektórych regionach. To też jest temat, 
który został gdzieś tam, że tak się wyrażę, na boku.

Przy okazji: suwerenność żywnościowa, którą tracimy. 
Ja nie będę rozwijał tego tematu, gdyby on się rozwinął 
w trakcie naszego spotkania, no to też chciałbym troszeczkę 
porozmawiać z państwem o wspomnianych kwestiach, bo 
temat jest wyjątkowo ważny.

To, o czym powiedziałem, to są takie elementy, któ-
re chcielibyśmy wprowadzić. Pracujemy obecnie na 
Podkarpaciu… Ja mam przyjemność być członkiem Polskiej 
Akademii Zdrowia. I pracujemy obecnie na Podkarpaciu, 
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, nad przy-
gotowaniem pewnego modelu, systemu produkcji i dys-
trybucji – razem z pewną formą informowania klientów 
– żywności najwyższej jakości w wielu miejscach wo-
jewództwa, w wielu miastach i być może nie tylko mia-
stach. Chcemy, żeby, że tak się wyrażę, akcent dotarcia 
z żywnością wysokiej jakości był widoczny. Bo zawsze, 
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nasze komórki. Nie ma takich cudów w biologii i nie ma 
takich cudów w środowisku. Ja wymieniłem tylko kilka… 
Te najgroźniejsze, które w tej chwili… W większości przy-
padków ich użycie w Europie jest zakazane. Zresztą nie 
tylko w Europie. Niektóre kraje w ogóle je wycofały.

Następnie – problem Roundupu, glifosatu, który kró-
ciutko już omówiłem. Gdybyśmy go przedstawili na tle 
historii DDT… To, co się działo, co państwo znacie… Tutaj 
jest dokładnie to samo. Lata euforii, bo wszystko wyglą-
dało pięknie. Totalne zakłamanie, jeżeli chodzi o badania 
wykonywane za pieniądze koncernu, absolutnie fałszywe 
wyniki, nieprawdopodobny rozwój i miliardowe zyski, bez 
końca. No, a potem się okazuje, że wspomniana substancja 
to totalny kancerogen. I nie tylko. Jest to jeden ze środków 
o wybitnych zdolnościach sterylizujących. Tak więc to, 
o czym tu była mowa – bezpłodność kobiet, niemożliwość 
donoszenia ciąży itd. – być może też wynika ze wspomnia-
nych przyczyn. Oczywiście, ktoś zaraz może dyskutować, 
pytać: a kto wykonał takie badania? No, nie wykonuje-
my przecież badań na ludziach, coś takiego robiono tylko 
w Oświęcimiu, my tego robić nie możemy, i dzięki Bogu. 
Dlatego wspomniane rezultaty wychodzą na jaw dopiero po 
jakimś czasie. Ale jeżeli coś się zdarza każdemu zwierzęciu 
doświadczalnemu – to przecież też są komórki zwierzęce, 
organizmy zwierzęce – no to jakim cudem nas miałyby to 
nie dotyczyć? Ale podkreślam, ja na razie tylko ogólnie to 
wszystko charakteryzuję pod kątem takich totalnie negatyw-
nych aspektów, które wiążą się ze wspomnianym tematem. 
A to, co tylko tak króciutko państwu tutaj przedstawiam, 
jedynie jako hasła wywołujące dyskusję… Zresztą wspo-
mniany temat będzie jeszcze na pewno poruszany.

Znowu – kolejny zakaz. O tym państwo na pewno wie-
cie. W Stanach Zjednoczonych – nawet tam, w tamtejszej 
liberalnej gospodarce – w najbliższej perspektywie w ogóle 
nie będzie można wykorzystywać izomerów typu trans. 
Czyli margaryna zniknie z półek. I nie tylko z półek, lecz 
także z produktów, które powszechnie konsumujemy, jak 
ciasteczka, biszkopty, krakersy itd., wszystko po kolei. To 
jest coś, czego dziecko nie powinno dotykać. I nie tylko 
dziecko, dorosły człowiek także. Tak więc izomery typu 
trans o takim negatywnym… Bo są i naturalne, zgoda. Ale 
one są całkiem inne. A syntetyczne izomery typu trans, 
wszystko to, co dzieje się na etapie samego procesu pro-
dukcji margaryny – on jest bardzo nieciekawy w szcze-
gółach – różne elementy, różne związki, różne kwestie, 
które ostatecznie prowadzą do otrzymania czegoś, co dla 
organizmu człowieka jest właściwie, można powiedzieć, 
plastikiem… I to jest główny czynnik… Jeśli się teraz 
obserwuje… W publikacjach naukowych można znaleźć, 
wyczytać…To właśnie wspomniane tłuszcze, a nie masło, 
są głównym czynnikiem… Masło nie powoduje u człowie-
ka miażdżycy. Margaryna powoduje. I inne izomery typu 
trans także, nie tylko margaryna. Oczywiście nie tylko one. 
Homocysteina i… Wszystkie te tematy są bardzo obszerne, 
bardzo długo można by o nich rozmawiać.

Dlaczego przez lata… Dlaczego aż długo, pomimo 
wiedzy na wspomniany temat, którą mamy już od przy-
najmniej kilkunastu lat, wiedzy o totalnie negatywnych 
skutkach oddziaływania syntetyzowanych izomerów typu 
trans na organizm człowieka… Dlaczego zajmujemy się 

bo i kultura, i religia, i wszystko inne na coś takiego nie 
pozwalają. Ale gdybyśmy spojrzeli na wspomnianą kwestię 
z przedstawionej tu perspektywy, to tak właśnie omawiany 
tu temat wygląda. Tak duże jest nasycenie naszego orga-
nizmu toksynami.

A równocześnie niszczymy pewne elementy natural-
nej odporności organizmu, między innymi niszcząc do-
pływ mikroorganizmów… Właściwie to nie niszczymy 
dopływu, na ogół nie niszczymy… Ale naturalny model 
biologicznego łańcucha funkcjonowania naszego organi-
zmu, między innymi pod kątem mikroorganizmów, które 
odgrywają w nim olbrzymią rolę… To, że my jeszcze ja-
koś w miarę fajnie funkcjonujemy, to jest nie tylko nasze 
dzieło, lecz także zasługa mikroorganizmów, olbrzymiej 
armii mikroorganizmów. Przewód pokarmowy, główne 
ogniwo oporu i miejsce walki systemu immunologicznego 
człowieka, jest wypełniony mikroorganizmami. I jeżeli 
jest prawidłowo wypełniony, to funkcjonujemy dobrze. 
Ale jeżeli zabijamy wspomniane mikroorganizmy – a sze-
reg związków chemicznych wykorzystywanych dzisiaj 
w środowisku, między innymi glifosat, czyli Roundup, 
ma takie zdumiewająco negatywne właściwości, że niszczy 
mikroflorę przewodu pokarmowego – to dotychczasowa, 
że tak się wyrażę, linia oporu, podstawowa i bardzo czę-
sto pierwsza linia oporu organizmu człowieka przeciwko 
zagrożeniom mikrobiologicznym, zostaje przynajmniej 
osłabiona, a bardzo często – drastycznie zdemolowana. Tak 
że probiotyki mogą mieć i mają istotne zadanie. Ja mówię 
o niektórych kwestie króciutko, bo wiem, że mam tylko 
dziesięć minut… I teraz szybciutko zwrócę tylko uwagę 
na kilka problemów… Może inne pojawią się później, bo 
są jeszcze przecież inni prelegenci.

Syntetyczne środki ochrony roślin. Temat bardzo waż-
ny. Ja wiem, że ktoś tu zaraz mógłby powiedzieć, że bez 
nich współczesne rolnictwo nie może funkcjonować. Ale 
w jakimś wymiarze – może. Są metody i niektórzy kapital-
nie to robią. Jednak większość idzie na skróty i oczywiście 
wykorzystuje i ciągle będzie wykorzystywała syntetyczne 
środki ochrony roślin. W całej historii syntetycznej ochrony 
roślin nie było ani jednego preparatu, który prędzej czy 
później nie zostałby wycofany. Z banalnej logiki… Tu nie 
potrzeba nawet badań naukowych, chociaż nauka i gospo-
darka ich wymagają. A szczególnie ci, którzy tworzą prawo. 
Niemniej jednak… Przecież tutaj mowa o biocydach. Jakim 
cudem biocyd, czyli coś, co ma zabijać, miałby nie zabijać 
również człowieka? Na poziomie procesów mikrokomórko-
wych, które zachodzą w organizmie, my niewiele różnimy 
się od roślin. To samo będzie się działo z nami. Tak samo 
negatywne będą skutki… No, wiadomo, im wyżej, tym 
większe jest różnicowanie…

Tak więc jest kilka… Ja przedstawiłem tu tylko kil-
ka przykładów. Neonikotyniany są wycofywane. Trwają 
badania i Unia Europejska zabroniła wykorzystywania, 
w niektórych ścieżkach, wspomnianych substancji. Dlatego 
że totalnie niszczą one pszczoły. No, nam się wydaje, że 
pszczółka, taki owadek, który lata, i który spełnia znakomi-
tą funkcję w środowisku i także w rolnictwie… Ale skoro 
pszczółki giną, i to natychmiast, skoro jest taka wielka tok-
syczność w odniesieniu do pszczółek, no to byłoby cudem, 
gdyby tenże sam związek chemiczny nie oddziaływał na 
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mają. Doniesienia, jeżeli chodzi o wpływ karagenu na stan 
zdrowia człowieka… Zgodnie z doniesieniami wspomniany 
wpływ jest nieprawdopodobnie negatywny. Z wywoły-
waniem nowotworów włącznie. I tak sobie można dalej 
szeroko analizować wspomniany temat.

O glifosacie już mówiłem. Teraz aspartam. Kolejny 
makabryczny… Są cudowne publikacje włoskich naukow-
ców na temat totalnie negatywnego oddziaływania tego 
słodzika na praktycznie wszystko. Głównie na mózg i nerw 
wzrokowy. Jedna z przyczyn, być może bardzo istotna, 
może najważniejsza… Nie wiem, czy najważniejsza, bo 
nikt takich badań nie zrobił. Chodzi o to, że w dzisiejszych 
czasach dzieci bardzo szybko tracą… To znaczy, daj Boże, 
nie tracą, ale w każdym razie mają coraz to słabszy wzrok. 
Tak więc kolejny element… I aspartam jest prawie wszę-
dzie, we wszystkich używkach, nawet lekach, w różnych 
suplementach diety niestety także. Suplementy diety mogą 
zawierać, i zawierają, różnego rodzaju cenne składniki po-
karmowe, istotne w diecie człowieka, ale zawierają też, jak 
się okazuje, różnego rodzaju dodatki, które czasami totalnie 
obniżają wartość takich suplementów. Tak więc mowa tu 
o kolejnym elemencie, który się z tym wszystkim wiąże.

Opakowania. Wydawałoby się, że to taki temat… No, 
to nie żywność, ale… W praktycznie każdym opakowaniu 
z tworzyw sztucznych jest bisfenol A. Kolejny związek 
o udowodnionym działaniu teratogennym, mutagennym 
i rakotwórczym. Tak więc kolejny element… Itd.

Teraz popatrzmy na cały ten koktajl chemiczny, który 
występuje w żywności. To jest koktajl co najmniej choro-
botwórczy, a w niektórych przypadkach – śmiercionośny. 
Oczywiście nie od razu, bo gdyby tak było, to zmiana 
na pewno zaszłaby już dawno, inaczej byśmy się zacho-
wywali. Ale gdy popatrzymy na statystykę pojawiania 
się chorób różnego typu – nowotworów, cukrzycy typu 
drugiego itd. – to widzimy to, o czym tu już była mowa: 
że próg wieku, po którym wspomniane choroby zaczynają 
się lawinowo pojawiać, gwałtownie się obniża. Dawniej 
cukrzyca typu drugiego była tak zwaną cukrzycą starczą, 
bo chorowali na nią tylko jacyś staruszkowie czy staruszki. 
A dzisiaj to jest choroba wielu dzieci w szkołach podsta-
wowych. Tak że widzimy tutaj obraz tego, w jaki sposób 
żywność, z którą mamy do czynienia, oddziałuje na stan 
zdrowia człowieka.

Ja podkreślam, wymieniłem tylko kilka elementów tego, 
co ja nazywam śmiercionośnym koktajlem, który znajduje 
się w żywności. A są oczywiście jeszcze inne elementy. Tak 
więc wspomniana inicjatywa dotycząca tego, że należy 
w szkołach, w sklepikach szkolnych, w przedszkolach itd. 
zmienić model odżywiania dzieci… Musimy to zrobić, 
musimy zmienić model odżywiania dzieci na taki, w którym 
pojawiłyby się produkty wartościowe. Musimy to zrobić 
z bardzo wielu powodów. Najlepiej byłoby, gdyby wyko-
rzystywać produkty ekologiczne, tradycyjne, regionalne. 
Mielibyśmy kapitalny rynek zbytu, który, że tak powiem, 
zamknąłby się regionalnie. To byłby element rozwoju re-
gionalnego. My, na Podkarpaciu, próbujemy coś takiego 
wspierać. Wpisaliśmy nawet… Było dużo oporów, ale wpi-
saliśmy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego na rzecz inteligentnych specjalizacji taką 
właśnie ścieżkę oddziaływania i ścieżkę wspierania. Ale – 

wspomnianymi kwestiami dopiero teraz? Dlatego, że me-
chanizmy ekonomiczne i polityczne, także prawne, decy-
dują o tym, że wymagamy dowodów do pewnego tematu, 
który jest tak oczywisty, że dowodów nie wymaga. Bo jeże-
li czegoś nie ma w naturze człowieka, nie ma tego w ogóle 
w naturze dookoła nas, no to jakim cudem moglibyśmy 
się do tego dostosować? Być może po jakimś tysiącu lat 
byśmy się dostosowali. Ale na pewno nie w takim okresie, 
z jakim mamy do czynienia, jaki wiąże się z następstwem 
pokoleń u ludzi.

Jeżeli popatrzymy na pokazaną tu króciutką listę, którą 
państwo tutaj widzicie, odnoszącą się to tego, czego nie 
wolno… „Nie powinno się” to mało powiedziane, chyba że 
potraktujemy „powinność” jako termin prawny, oznaczają-
cy obowiązek. Tak więc absolutnie nie powinno się dawać 
dzieciom do rączek czegokolwiek, co zawiera margarynę. 
A są to praktycznie wszystkie, prawie wszystkie ciastka, 
cukierki, inne słodycze, gumy do żucia, po kolei, po kolei… 
Lista jest nieprawdopodobnie długa. A to wszystko to jest 
codzienność, jeżeli mowa o diecie dziecka. Szczególnie 
w szkole, w sklepiku szkolnym… Z tego też wzięła się 
bardzo ciekawa inicjatywa, którą państwo tutaj, w Senacie 
i w Sejmie, podjęliście, aby zastopować makabryczne od-
działywanie wspomnianych produktów na stan zdrowia 
naszych dzieci. Nie tylko otyłość i pochodne otyłości, 
ale w ogóle inne choroby wywołane bezpośrednio… I te 
spowodowane otyłością także. Tak więc jest cały zestaw 
czynników absolutnie negatywnych, które wiążą się ze 
wspomnianymi izomerami typu trans. Podkreślam, ja tutaj 
tylko wywołałem pewne kwestie.

Ale nie tylko izomery typu trans… Ja najpierw państwu 
przedstawię jeszcze kilka – wynotowałem sobie, żebym ich 
przypadkiem nie pominął – takich najważniejszych tema-
tów, najbardziej negatywnych elementów. A później jeszcze 
dojdę do widocznej na prezentacji tabelki. A więc z jakich 
powodów… Ja przygotowałem inną prezentację, z ciekaw-
szymi informacjami. Ale na szybko posłałem tę pierwszą, 
bo był pośpiech. A potem, jak miałem chwilkę czasu, to 
zrobiłem o niebo lepszą… No, ale dobra, jej nie ma.

Teraz kilka uwag na temat innych czynników ryzyka, 
innych elementów ryzyka, które… W żywności wystę-
puje pewien, że tak powiem, koktajl chemiczny. To nie 
jest tak, że chodzi tutaj tylko o jeden składnik. Gdyby był 
tylko jeden, łatwo moglibyśmy diagnozować, analizować 
i oceniać skutki. Ale mamy do czynienia z koktajlem che-
micznym różnego typu związków o negatywnych efektach 
dla zdrowia. Oczywiście, pojawiają się tam izomery typu 
trans, mówiłem już króciutko na ich temat. Oprócz tego – 
karagen. To jest podstawowy zagęszczacz wiążący wodę. 
Są makabryczne doniesienia naukowe o jego oddziaływa-
niu, o pewnym spektrum jego oddziaływania na organizm 
człowieka. On jest prawie wszędzie. Każda galaretka, pra-
wie wszystkie słodycze, galaretki przemysłowe zawierają 
karagen. Nie tylko… Jest on nawet tam, gdzie w ogóle 
nie wiadomo, po co ktoś go tam wprowadził. Po co? No, 
jak to po co? Ze względów ekonomicznych. Jest go pełno 
w odpowiednio przygotowanych wędlinach, mięsach na 
rynku itd. To jest właśnie jeden z tych głównych składni-
ków, które mają tak zdumiewające, cudowne właściwości 
ekonomiczne. Bo innych pozytywnych właściwości nie 
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sponsorowany – i tam są wymienione wszystkie totalnie 
negatywne aspekty tego wszystkiego, o czym ja tutaj mówię 
– od tych, które zostały zasponsorowane przez przemysł. 
Bo z tych drugich wynika, że margaryna jest cudem, który 
leczy serce. Tak w praktyce wygląda omawiany tu temat. 
To właśnie trzeba zrobić i dopiero wtedy dochodzimy do 
rzeczywistej wiedzy we wspomnianym zakresie. A wiedza 
we wspomnianym zakresie jest niestety taka, jak to pań-
stwu przedstawiłem. Mamy tu do czynienia z negatywnymi 
skutkami zdrowotnymi, z bardzo negatywnymi skutkami 
ekologicznymi, ale także ekonomicznymi, o czym mało kto 
mówi. Nam się wydaje, że wspomniana żywność jest fajna 
i tania, że to chyba jedyny wariant… Nie. Ona po prostu 
w ogóle nie jest tania.

Tak że jeżeli będą się pojawiały kolejne elementy dys-
kusji czy pytania… Ja tylko tytułem wprowadzenia poru-
szyłem pewne tematy. Bardzo dziękuję za uwagę.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dziękuję za tę interesującą i – trzeba przyznać – bardzo 

mocną prezentację, która daje wiele do myślenia.
Myślę, że następne wystąpienie… Pani profesor Alicja 

Chybicka, pani senator, prosiła, żeby mogła wystąpić jak 
najwcześniej, ze względu zresztą na nasze wspólne zobo-
wiązania, dlatego proszę wybaczyć to małe odwrócenie 
kolejności. Teraz wystąpi pani profesor, którą państwo 
zapewne znacie jako prezesa Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego, kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, a którą ja znam jako koleżan-
kę, panią senator. Poprosimy o przedstawienie prezentacji 
„Dieta a nowotwory u dzieci”.

Bardzo proszę, Pani Profesor, Pani Senator.

Senator Alicja Chybicka:
Panie Przewodniczący! Wielce Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę bardzo cieka-

wą konferencję. Tak jak już powiedział mój przedmówca, 
dieta jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka, a w ży-
ciu dziecka chyba najważniejsza, bo…

Witam w imieniu jednego z naszych dzieci. Zawsze 
wspominam mojego nauczyciela i wychowawcę, panią 
profesor Janinę Bogusławską-Jaworską, której nie ma już 
wśród nas.

Proszę państwa, jedno na sześćset żywo urodzonych 
dzieci potencjalnie zachoruje na nowotwór. Pod względem 
statystycznym nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną 
zgonów wśród wszystkich dzieci, ale pierwszą, jeśli wziąć 
pod uwagę tylko choroby. Bo pierwsze miejsce niestety 
ciągle jeszcze zajmują wypadki, urazy i zatrucia, czyli, 
można powiedzieć, niedopilnowanie dziecka. Nowotwory 
dziecięce to zupełnie inne nowotwory niż te u dorosłych. 
Połowa nowotworów u dzieci to białaczki i chłoniaki, a jeśli 
chodzi o guzy lite, to te, które występują u dorosłych, tutaj 
są wśród guzów rzadkich, stanowią 0,9%. A najczęściej 
mamy do czynienia z guzami mózgu, guzami tkanek mięk-
kich, neuroblastomą itd.

podkreślam – zrobiliśmy to na podstawie innej definicji, 
która nie jest unijna. Być może ktoś nam ją kiedyś zaneguje. 
Ale na razie nie negują.

Jeszcze raz mówię: pod wspomnianym kątem sklepiki 
szkolne powinny się zmienić. I nie tylko pod wspomnianym 
kątem. Proszę popatrzeć: tu są wymienione tylko wybrane 
– tak szybciutko o tym mówię, bo mamy mało czasu – ceny 
za kilogram produktów, które dziecko kupuje w sklepiku 
szkolnym. Gdyby rodzice… Dziecko może w mniejszym 
stopniu, ale gdyby rodzice wiedzieli, ile za to wszystko pła-
cą… To jest najmniej istotny temat, zgoda. Najważniejsze 
są kwestie zdrowotne. Ale ile się za to wszystko płaci? 
Proszę popatrzeć: guma orbit, kilogram – 142 zł. Kinder 
Niespodzianka – 174 zł. Tik-taki – 95 zł. Jak kupujemy 
malutkie opakowanie, to się nam wydaje, że ono jest tanie. 
A to są najdroższe produkty spożywcze. Ale nie tylko… 
Ja podam państwu jeden banalny przykład – jeżeli mam 
jeszcze sekundę czasu – który podaję także na wykładach. 
Udało mi się wprowadzić u mnie, na politechnice, przed-
miot dotyczący zarządzania zasobem i coachingu zdrowia, 
no i prowadzę tam takie wykłady… Mam okazję nie tylko 
na dwóch czy trzech pierwszych wykładach z zarządza-
nia… Mogę się wspomnianym tematem… Chciałem po-
wiedzieć „pobawić”, ale to nie jest zabawa, to mają być 
konkretne, sensowne treści. Tak więc… Banał, ale praw-
dziwy. Tylko że mało kto o tym mówi. Kupujemy szynkę 
nafaszerowaną wspomnianymi różnymi… Przykładowo 
– karagenem, itd. Taka szynka może zawierać 25%, 30% 
mięsa – tyle wystarczy. A cała reszta to bardzo złożony 
koktajl chemiczny. Kilogram takiej szynki wydaje się nam 
atrakcyjny cenowo. To jest tania żywność, czyli na ogół ta 
bardzo niezdrowa. Załóżmy, że kilogram szynki kosztuje 
20 zł – tak przyjmuję dla szybkiego liczenia, wiadomo, 
że są różne niuanse, ale… I teraz pytanie, na które ludzie 
czasami sobie odpowiadają, a czasami nie: ile kosztuje 
kilogram mięsa w takim kilogramie szynki? 80 zł. A ile 
kosztuje kilogram szynki ekologicznej? 38 – 45 zł. To która 
jest tańsza? To nie jest żart ekonomiczny. To jest banalny 
rachunek ekonomiczny. Szynka ekologiczna jest tańsza już 
w momencie zakupu. A gdy uwzględnimy też kwestie zdro-
wotne itp., to się okaże, że szynka ekologiczna jest cudem, 
jest najtańsza na rynku. I każdy inny produkt ekologiczny 
tak samo. My nie mamy takiej świadomości. Gdzieś nam 
tego brakuje, brakuje czegoś takiego w edukacji. No, ale 
nie ma też wsparcia takiej ścieżki.

A gdzie pojawiło się wsparcie? No, niestety – dla GMO. 
Kolejny nieciekawy temat. Uczestniczyłem w posiedze-
niach komisji senackiej i sejmowej, w trakcie różnych, że 
tak powiem, wojenek dotyczących wspomnianej tematyki, 
próbowałem się zaangażować w celu zastopowania, że się 
tak wyrażę, pochodu wspomnianego kolejnego niecieka-
wego elementu produkcji żywności. Nie dlatego, że mi się 
on po prostu nie podoba, tylko dlatego, że… Bywało i tak, 
że ktoś mówił: ale przecież nie ma dowodów naukowych. 
Jak to nie ma? Ja mam tysiące publikacji, każda publikacja 
zawiera dziesiątki odniesień. To są wszystko naukowe… 
I tam mowa o totalnych negatywach. Bo co trzeba zrobić, 
jeżeli chce się mówić poważnie i operować argumenta-
mi? Trzeba przesiać publikacje, tak jak wiele osób to robi. 
Trzeba oddzielić te, które mają charakter naukowy, nie-
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powiedział mój przedmówca, badania epidemiologiczne są 
takie, że połowa mówi tak, połowa mówi inaczej… Nawet 
jeśli takie badania są metodologicznie dobrze zrobione, to 
nie da się wyciągnąć ostatecznego wniosku, no bo trudno 
te czy tamte badania po prostu arbitralnie odrzucić.

Jeśli chodzi o wpływ na dzieci, to możemy wspomniane 
czynniki podzielić na, po pierwsze, prenatalne… Bo być 
może państwo tego nie wiedzą, ale to, co robimy w okre-
sie przedprokreacyjnym, również ma wpływ na to, jakie 
urodzi się dziecko. To nie jest tak, że rodzice mogą bez-
karnie poddawać się różnym czynnikom kancerogennym, 
choćby palić papierosy, i… Takie osoby myślą, że to nie 
ma wpływu na ich dziecko. Tymczasem nawet jeśli mat-
ka przerywa palenie papierosów w okresie samej ciąży… 
Oczywiście, jeżeli przerywa, to super, ale najlepiej by było, 
gdyby w ogóle nie paliła, bo palenie tytoniu może mieć 
wpływ już na same komórki macierzyste zawarte w jajniku, 
z których kiedyś powstanie dziecko.

I po drugie, czynniki postnatalne. Takim czynnikiem 
jest dieta. U dzieci problem polega na tym, że to nie jest tak 
jak u dorosłych, że robimy rozkład jazdy… Chociaż u do-
rosłych teraz też, w geriatrii trzeba już jednak troszeczkę 
inaczej karmić osoby w bardzo zaawansowanym wieku… 
Ale u nas to jest prawdziwy horror. Inaczej karmi się no-
worodka – ja tu, na prezentacji, nawet nie uwzględniłam 
noworodków – inaczej karmi się niemowlę, zupełnie inna 
jest dieta małego dziecka, a całkiem inna jest dieta nastolat-
ka. I to praktycznie pod każdym względem: kalorycznym; 
zapotrzebowania… Wiadomo, że nastolatek, który rośnie 
jak burza, potrzebuje innego składu pożywienia, aniżeli 
zupełnie małe dziecko.

O karcynogenach już mówiłam. Oczywiście, trzeba 
posługiwać się… Jeśli matka nie może karmić piersią… 
Bo niewątpliwie dla malutkich dzieci najlepsze jest karmie-
nie piersią, oczywiście pod warunkiem, że również matka 
stosuje dietę bez karcynogenów i nie przebywa w środo-
wisku, które jest, że się tak brzydko wyrażę, zatrute. O tym 
już mówiłam. Ważna jest zarówno wartość kaloryczna, 
temperatura pożywienia, obfitość pokarmów, konsysten-
cja, jak i wielkość kawałków. To może głupio brzmi, ale 
jeśli będziemy jeść wielkie kawałki jedzenia – to akurat 
nie dotyczy tak bardzo onkologii dziecięcej, raczej doro-
słych – to możemy się dorobić raka przełyku. Są również 
badania, które udowadniają, że picie gorących napojów, 
zbyt gorących, może kiedyś wystymulować nowotworzenie 
w zakresie przełyku.

Ważna jest konserwacja posiłków. Ja zawsze zamie-
ram, jak odwracam opakowanie jakiegoś pokarmu, a tam, 
w składzie, „E”, „C”, „D” i Bóg wie, co jeszcze. Tego jest 
mnóstwo. I zawsze człowiek ma wątpliwości. A dobrze 
zrobionych badań epidemiologicznych i chemicznych jest 
naprawdę mało. I tutaj… To dotyczy głównie dorosłych, 
bo jeżeli chodzi o dzieci, to wspomnianych dowodów jest, 
muszę powiedzieć, o wiele mniej niż w przypadku doro-
słych. Wiadomo, że zawartość tłuszczów, jak już mówiłam, 
gorące pokarmy, zbyt tłuste jedzenie, mocne trunki, palenie 
tytoniu czynne i bierne… To jest chyba jedyne, co zostało 
udowodnione w 100%, jeśli chodzi o raka płuc… Otóż jeśli 
posiadamy geny związane z rakiem płuc i palimy papie-
rosy, to mamy wyrok co najwyżej odroczony. Jeśli ich nie 

Co to jest nowotwór? Muszę to powiedzieć, żeby jakoś 
się do tego odnieść, jeżeli chodzi o dietę. Bo będę mówiła 
o diecie. Może na początek powiem o niej w dwóch aspek-
tach: po pierwsze, powstawania nowotworów u dzieci, a po 
drugie, postępowania dietetycznego już w czasie choroby 
nowotworowej dziecka. Nowotwory to nasze własne komór-
ki, które wskutek dewiacji genetycznych niekontrolowanie 
się namnażają. Jakie to mogą być komórki? No, niestety 
wszystkie. Na przykład taka w oczku dziecka. Tutaj, na pre-
zentacji, widzimy to samo dziecko, wyleczone przez nas.

Czy przyczyna zachorowania na nowotwór jest znana? 
Otóż nie. Ja… 1 października tego roku mija czterdzieści lat 
mojej pracy w onkohematologii dziecięcej. I od czterdziestu 
lat za każdym razem, kiedy rodzice płaczą w moim gabine-
cie, odpowiadam, że nie wiem, jaka jest przyczyna. Jest to 
jednak tylko pół prawdy, bo część elementów już znamy, 
tylko nie potrafimy, że tak powiem, odtworzyć kaskady 
zdarzeń, jaka musi nastąpić, żeby dziecko zachorowało na 
nowotwór, nie potrafimy odtworzyć procesu nowotworze-
nia. W takich przypadkach mówimy, że znamy przyczynę. 
Jest na przykład białaczka typu T, którą można wywołać 
wirusem ATLV. Ale takie czynniki sprawcze, odnośnie do 
których można udowodnić – najłatwiej w przypadku wiru-
sów – że powodują powstawanie nowotworu, są nieliczne. 
Na przykład wirus brodawczaka HPV. Sławetne szczepie-
nia anty-HPV, które zapobiegają rakowi szyjki macicy… 
I my coś takiego potrafimy odtworzyć. Ale w przypadku 
większości nowotworów przyczyna jest nieznana. Wiemy, 
że dziedziczymy po rodzicach pewne zmiany genetyczne 
– lub nabywamy takich zmian genetycznych – które wa-
runkują, można to tak prosto określić, zwariowanie naszej 
komórki. Każda z naszych komórek może podlegać pewnej 
dewiacji genetycznej. I najczęściej coś takiego wywołuje 
kaskada zdarzeń.

I teraz powiem tak: gdybyśmy sobie zbadali… Gdybym 
ja sobie w tej chwili zbadała wszystkie geny, o których 
wiadomo, w odniesieniu do nowotworów… Na przykład 
w przypadku raka jelita grubego: LIM-1, LIM-2, LIM-3, 
w przypadku raka piersi: BRCA-1, BRCA-2… I gdyby się 
okazało, że ja wszystkie te geny mam… Ja chyba nawet 
wcale bym nie chciała tego wiedzieć, bo ponieważ zna-
my już większość genów… Wówczas można by się było 
przybić do ściany, nie jeść, nie pić, najlepiej nic nie robić. 
A i tak nie wiadomo, czy to by tak naprawdę zapobiegło no-
wotworowi. Pomijam już koszt, bo wspomnianych genów 
jest bardzo wiele i taki koszt byłby bardzo wysoki. Ponadto, 
gdybyśmy zrobili sobie wspomniane badanie i okazałoby 
się, że nie mamy w sobie żadnych onkogenów, to i tak… 
Niestety, zawsze może dojść do pierwszorazowej mutacji. 
Co wywołuje taką mutację lub aktywuje onkogen, który 
już mamy? Otóż czynniki środowiskowe: powietrze, woda, 
no i właśnie pożywienie. I o tym pan przed chwilą pięknie 
mówił. Karcynogenów jest wokół nas mnóstwo i one nie-
stety mogą wystymulować nowotworzenie.

Jeśli chodzi o dzieci, to ja miałam zaszczyt być w takiej 
komisji, Cancer and Environment in Childhood, myśmy 
przygotowywali dla Parlamentu Unii Europejskiej, że tak 
powiem, podkładkę pod dyrektywę, która miała uregu-
lować normy żywieniowe w krajach Unii Europejskiej. 
Wspomniane zadanie okazało się wcale nie łatwe, bo, jak 
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doświadczenie w karmieniu dzieci na przykład w okresie 
transplantacji szpiku, kiedy dostają one tak strasznie wy-
jałowione pokarmy, jeszcze przez nas wysterylizowane, że 
rzeczywiście… Ja mam zwyczaj próbować tego, co dostają 
moje dzieciaki na oddziale, no i czasami jest to straszne. Ale 
my im wtedy tłumaczymy. One na dzień dobry wiedzą, że 
muszą dostać coś takiego strasznego, bo są chore i nie mogą 
dostawać nawet kawałków do gryzienia, tylko wszystko 
musi być szaroburą papką. I jak się dziecku wytłumaczy, to 
ono zrozumie i najczęściej zje. A zaraz powiem, co robimy, 
jak powie, że nie zje.

Tutaj jest pokazane, co my robimy, jeżeli chodzi o lecze-
nie. Jest rozpoznanie choroby. Jest chirurgia, chemioterapia, 
radioterapia, wreszcie megachemioterapia z następowym 
przeszczepieniem komórek macierzystych. No i oczywiście 
zwalczamy ból. Ja tu specjalnie podkreśliłam, że bardzo 
ważne jest żywienie takiego dziecka. I w klinice, którą ja 
mam zaszczyt kierować, nie zobaczycie wyniszczonych 
dzieci, takich chodzących szkieletów. Bo, tak jak powie-
działam, kiedy dziecko nie chce jeść, to dostaje od nas 
propozycję nie do odrzucenia, że mu założymy sondę. I to 
nie są żadne strachy na lachy, tylko autentycznie ją zakła-
damy. A kiedy już nie można założyć sondy, bo przewód 
pokarmowy jest cały poraniony przez chemioterapię, to 
wtedy żywimy dziecko pozajelitowo. I o tym też króciutko 
powiem. Co ciekawe, dzieci z chorobą nowotworową mogą 
mieć apetyt prawidłowy, podwyższony lub obniżony. Nie 
ma żadnej reguły, że dziecko traci apetyt wskutek choroby 
nowotworowej, bo są nowotwory, które, że tak powiem, 
sieją hormonami wręcz nasilającymi apetyt.

Czy terapia wpływa na… No, oczywiście. Nasza terapia 
jest po prostu taką terapią… Ja od czterdziestu lat marzę, 
żeby wreszcie zmienić ją na taką bardziej wyrafinowaną, 
celowaną, nieniszczącą prawidłowych komórek. Ale… 
Oczywiście, wszystko, można powiedzieć, tworzy się w na-
szej głowie. I cytokiny, które tutaj widzimy, oraz różne 
inne cząstki, które często są produkowane w nadmiarze 
przez komórki nowotworowe, powodują, że dziecko może 
mieć jadłowstręt. I, jak mówię, wtedy nie należy załamy-
wać rąk i doprowadzać do tego, co często obserwujemy 
u dorosłych, chociaż u nich pewnie z innych przyczyn. 
Jeśli dorosły ma zaawansowaną chorobę nowotworową, 
to często zostaje z niego skóra i kości. Ale u dzieci my do 
takiego stanu praktycznie nigdy nie dopuszczamy. Nasze 
dzieci, nie uwierzycie państwo, potrafią być otyłe. Mało 
tego: każde dziecko z ostrą białaczką limfoblastyczną na 
dzień dobry dostaje od nas sterydy kory nadnerczy, które 
absolutnie zawsze powodują to, że mama w nocy jest gnana 
do lodówki szpitalnej i musi przynieść jeść. Bo takie dzieci 
są na okrągło głodne. I rzeczywiście pochłaniają takie ilości 
jedzenia, jakich nigdy wcześniej nie jadły.

Otyłość u dzieci oczywiście może być objawem cho-
roby nowotworowej, guza, może to być guz narządów en-
dokrynnych. Czasem, tak jak mówiłam, leki… Dziecko 
może tyć również już po zakończonym leczeniu, szcze-
gólnie guzów mózgu, jeśli pewne ośrodki odpowiadające 
za apetyt zostały uszkodzone. Najczęściej pojawia się cu-
krzyca, spowodowana zajęciem trzustki przez nowotwór. 
Ponadto – objawy przedwczesnego dojrzewania. W czasie 
leczenia… O sterydach już mówiłam. I wreszcie, po za-

posiadamy, to jesteśmy przykładem takiej osoby, jaką była 
moja świętej pamięci babcia, która przeżyła dziewięćdzie-
siąt sześć lat, paliła papierosy marki Sport, czyli bez filtra, 
takie najgorsze trutki, paliła ich dużo, no i opuściła świat 
bez raka płuc. Po prostu nie miała wspomnianych genów. 
No, ale to albo trzeba wiedzieć, albo… Lepiej jednak cze-
goś takiego unikać.

Była tu już mowa również o sławetnym GMO, czyli tak 
zwanych genach na talerzu, o roślinach transgenicznych, 
zwierzętach transgenicznych i ewentualnie pochodzących 
z klonowania. Tutaj, na prezentacji, widoczne są dwie 
świnie, które na oko wyglądają bardzo podobnie, ale po 
lewej stronie jest świnia, która ma sztucznie wstawiony 
gen meduzy. Po co? Wszystko, jak powiedział mój przed-
mówca, dla pieniędzy. To się robi… Takie mięso jest bar-
dziej galaretowate. Czy ono jest w 100% bezpieczne? Nie 
wiem. Wstępnie się wydaje, że każde pożywienie, które my 
wchłoniemy do przewodu pokarmowego, powinno zostać, 
że tak powiem, unicestwione, przez nasze soki trawienne 
i to, co tam, w dwunastnicy, idzie z wątroby, czyli żółć. Ale 
czy na pewno wspomniane pożywienie nie ma wpływu… 
Nie wiem, czy to jest całkowicie udowodnione. I to samo, 
jeśli chodzi o rośliny. To, co tutaj widzimy, to są wszystko 
rośliny genetycznie zmodyfikowane. One są piękne. One 
się nie psują. One są bardzo smaczne. Niemniej jednak 
mają wstawiony gen. Ja do tego podchodzę z pokorą, nie 
mówię, że jestem przeciwko GMO. Absolutnie nie. Bo na 
pewno część takich modyfikacji jest korzystna.

I teraz powiem… Za wszystko, co robimy w swoim ży-
ciu, się płaci. Bo jak w sztuce, tak i w życiu, nic nie dzieje 
się przypadkowo. Ja już troszeczkę pokazywałam… Tutaj 
jest takie przeźrocze, które ja bardzo lubię pokazywać, bo 
tu widzimy… Po jednej są stronie nowotwory, a po drugiej 
stronie to, co robimy. No, ja nie będę tutaj pokazywać… Jak 
widzicie, kreski idą do różnych nowotworów: wątroby, trzust-
ki… Tak że jednak to, co my robimy w ciągu życia, przekłada 
się… Choć nie da się tego udowodnić. I nigdy nie mówię 
rodzicom moich dzieci, że konkretnie coś spowodowało… 
Bo oni zawsze pytają, dlaczego dziecko zachorowało na 
nowotwór. A ja zawsze odpowiadam, że ja tego nie wiem.

I teraz przechodzimy do drugiej części wystąpienia. 
Powiem krótko, że my we wspomnianej dyrektywie nie 
napisaliśmy nic bardzo konkretnego, bo po prostu nie dało 
się tego wówczas zrobić. O ile mi wiadomo – pan profesor 
Książyk pewnie dużo więcej wie na omawiany tu temat – 
aktualnie też nie ma jakichś takich stuprocentowych dowo-
dów w kwestii tego, cóż to jest tak straszliwie szkodliwe. 
Jak patrzę na to, czego teraz zakazano dzieciom kupować 
w sklepikach szkolnych… I dzieci teraz już w ogóle ni-
czego nie chcą jeść, no bo jeśli tam nie ma nawet bułki 
drożdżowej z serkiem, bo nie wolno, to… Ja nawet bym 
chciała usłyszeć z ust pana profesora, dlaczego wspomniane 
przepisy są aż tak restrykcyjne, dlaczego to wszystko jest 
niesłone, niepopieprzone, w ogóle totalnie straszne. Ja mam 
dwoje wnucząt w szkole. To jest po prostu horror, co one 
tam dostają do jedzenia. Tak że ja się wcale nie dziwię, że 
dzieci nie chcą tego jeść. Wydaje mi się, że ktoś tu chyba 
troszeczkę wylał dziecko z kąpielą. Oczywiście… Trzeba 
było zrobić wszystko tak, żeby to się dało zjeść. No, ja 
przepraszam, ale nawet chory człowiek… Ja mam duże 
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jadło przed zachorowaniem i czy coś się zmieniło w trakcie 
choroby. Oczywiście, jeżeli dziecko przychodzi do nas 
zbyt szczupłe, to próbujemy je, powiem prosto, podtuczyć. 
Stosujemy żywienie doustne, dojelitowe lub całkowicie 
pozajelitowe. Tak jak już powiedziałam, najpierw staramy 
się dziecko namówić, żeby jadło. Ja, muszę powiedzieć, 
że bardzo się awanturowałam w naszej jednostce – to jest 
ogromny szpital, dwadzieścia osiem klinik – żeby dzieci nie 
dostawały jedzenia z wielkich kotłów, tylko żeby panie ro-
biły jakieś tam pierożki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. 
Bo inaczej to będzie właśnie tak, jak ze wspomnianymi 
sklepikami, że po prostu nikt niczego nie tknie.

Jeżeli chodzi o żywienie dojelitowe, założenie sondy… 
Oczywiście, warunkiem tego, żeby dziecko doustnie przyj-
mowało pokarmy, jest brak owrzodzeń po chemioterapii. 
W przypadku żywienia doustnego, jeśli nie ma aplazji, 
dieta jest taka jak zwykle, musi być prawidłowo kalorycz-
na i zawierać odpowiednie składniki. Oczywiście… Jakie 
zaburzenia pojawiają się u dzieci po leczeniu? Mogą to być 
zaburzenia smaku, niechęć do jedzenia, zapalenie śluzówek, 
nudności i wymioty z powodu leków, biegunka polekowa… 
Może też być odwrotnie, nie biegunka, tylko zaparcie. Czyli, 
krótko mówiąc, cały panel różnych schorzeń. Ale najle-
piej jest, jeśli dziecko może jeść normalnie. To jest chyba 
w całej pediatrii w zasadzie najlepsze, co może być. No bo 
wówczas nie ma żadnego – tak jak państwo tutaj widzicie 
– ryzyka infekcji, dziecko może biegać… Aczkolwiek… 
Ja zapraszam do naszej kliniki, gdzie jest jak w cygańskim 
taborze, po korytarzu pędzą dzieci z kroplówkami na sto-
jakach i grają w coś tam. Dzieci świetnie przystosowują się 
do wspomnianej sytuacji, pod warunkiem, że rodzice także 
potrafią się przystosować i zachowywać się tak, jakby nic 
się nie stało. Choć na pewno się stało.

No i wreszcie, tak jak mówiłam, założenie sondy… My 
oczywiście wszystko monitorujemy, stosujemy różne typy 
diety: dietę bezresztkową, bezglutenową itd., mamy cały 
sztab dietetyczek, które rozpisują takie diety indywidualnie, 
dla poszczególnych dzieci. Bo tak jak każdy z nas choruje, 
jak umie, tak każde dziecko inaczej reaguje i na chemię, 
i na radioterapię, i na samą chorobę. I dużo zależy od tego, 
jaki jest stan jego wątroby, nerek, co się w ogóle dzieje 
z całym dzieckiem. Dlatego mamy całe multum typów diet. 
I oczywiście one są rozpisywane…

I chcę jeszcze powiedzieć parę słów o tym, że stosujemy 
też tak zwane diety przemysłowe, czyli dajemy dzieciom 
różne przygotowane napoje w kartonikach. O niektórych 
takich napojach dzieci mówią, że są one ohydne, o nie-
których mówią, że są dobre. W szczególnych sytuacjach 
– tutaj państwo widzicie, jak wygląda sonda – zakładamy 
PEG, co oznacza, że trzeba zrobić otwór w powłokach. 
O, tu, na zdjęciu, jeden z naszych dzieciaków zachwycony 
udaje, że to, co pije, jest pyszne. On akurat ma czekolado-
wego nutridrinka, więc może rzeczywiście pyszne. Ja ich 
próbowałam, moim zdaniem one wszystkie są niedobre. 
O wspomnianej przezskórnej gastrostomii nie będę mówić, 
to są szczególne przypadki, najczęściej pooperacyjne. A tu, 
na zdjęciu, widać, jak nasi pacjenci skaczą z 4 tysięcy m. 
To właśnie à propos ruchu, który stosujemy. O PEG nie 
będę więcej mówiła, bo chyba już przekroczyłam czas. To 
są elementy, które…

kończonym leczeniu mogą się pojawiać wczesne i późne 
powikłania endokrynologiczne. Jest polska grupa, która 
się wspomnianymi kwestiami zajmuje, staramy się na nie 
wpływać. I jeszcze powiem, że nowotwory narządów en-
dokrynnych to rak tarczycy, guz przysadki, nowotwory 
nadnerczy i trzustki.

U dzieci chorych na nowotwory bardzo często występu-
je zespół metaboliczny. On ma dwie postacie i jest niestety 
trochę podobny do tego, który u wielu z nas pojawia się 
z wiekiem. Dochodzi mianowicie do pewnych zaburzeń 
hormonalnych, do zmian, które u dziecka w ogóle nie po-
winny mieć miejsca. Bo na przykład chemioterapia czy 
radioterapia przedwcześnie uszkodziły jajniki.

Może o statystykach nie będę mówiła…
A jak my sobie radzimy ze wspomnianymi problemami, 

poza stosowaniem zbilansowanej diety? Powiem państwu, 
że to jest bardzo trudne. Dlatego, że trudno jest dziecku, 
które walczy o swoje życie, odmawiać jedzenia. Łatwo 
sobie to wyobrazić: macie chore dziecko i to dziecko cały 
dzień woła, że jest głodne. Nasza strategia jest tutaj taka, 
powiedziałabym, dosyć pokrętna. Staramy się namawiać 
rodziców do podawania tak zwanych niskokalorycznych po-
karmów i, że tak się wyrażę, zapychania dzieci nie tłustymi 
i wysokokalorycznymi produktami, tylko lekkostrawnym 
jedzeniem. Poza tym to, co preferujemy w klinice, którą 
mam zaszczyt kierować, to jest ruch praktycznie na dzień 
dobry. Dopóki dziecko gania po korytarzu, to w porządku. 
Jak przestaje ganiać, to stosowana jest bierna rehabilitacja 
przez rehabilitantkę. Mamy wielki dział rehabilitacji, gdzie 
dzieci ćwiczą. A tu, na slajdzie, widzicie dzieci po choro-
bie nowotworowej na dolnośląskich onkoigrzyskach i na 
ogólnopolskiej onkoolimpiadzie w Warszawie. Były też 
w Moskwie na takiej…

Może o patogenezie już nie będę mówiła… Dodam 
tylko, bo wcześniej tego nie powiedziałam, że na patoge-
nezę tego, czy dziecko jest szczupłe, czy nie, wpływają 
cytokiny, między innymi takie jak kachektyna… Zresztą 
sama nazwa z tego właśnie wynika. To się wiąże z TNF. Ale 
do tego, że dziecko może być niedożywione, dokładają się 
także neutropenia, zaburzenia funkcji immunologicznych 
i zaburzenia drożności otworów ciała. W pediatrycznej 
populacji onkologicznej wspomniany problem dotyczy od 
10% do 15% dzieci. Dzieci, które są szczególnie narażone 
na niedożywienie… Jest zresztą nawet takie powiedzenie, 
że… Nie potrafię go dokładnie powtórzyć, ale chodzi o to, 
że ktoś, kto ma rezerwy energetyczne w postaci nadmiernej 
tkanki, ma z czego korzystać, kiedy dopadnie go nowotwór. 
U dzieci, które są nadmiernie szczupłe przed zachorowa-
niem, choroba ma dużo groźniejszy przebieg. I wreszcie 
pacjenci w czwartym stadium choroby nowotworowej, 
dzieci w progresji, dzieci ze wznową…

Tu są przykłady guzów – nie musicie państwo, jak 
myślę, nawet sobie tego wszystkiego przyswajać – które 
predysponują… My wiemy, które dzieci będą nam bardziej 
chudły, a które nie. Dzieci, które trzymają się dosyć dobrze, 
to są te z białaczkami i zlokalizowanymi nowotworami.

Oczywiście, patrzymy na masę ciała i wzrost, badamy 
fałd skórny, obwód mięśni ramion, badamy parametry bio-
chemiczne, na bieżąco staramy się do nich dopasowywać. 
Zbieramy też wywiad żywieniowy. Ważne jest, jak dziecko 
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Jeżeli chodzi o programowanie ciążowe, to w zasadzie 
musimy sobie zdawać sprawę z tego, że… Mój przedmów-
ca, pan profesor Woźniak, mówił o wszystkich substancjach 
toksycznych, które odkładają się w naszym organizmie, 
jak na przykład tłuszcze trans. One mają bardzo długi 
okres półtrwania, w związku z czym kobieta, która stara 
się o dziecko, powinna wykluczyć kwasy tłuszczowe trans 
ze swojej diety już przynajmniej pół roku, a najlepiej dwa 
lata przed tym, jak zacznie starać się o dziecko. Dlaczego? 
Chociażby dlatego, że… Wszyscy promujemy spożywanie 
kwasów omega-3 przez dzieci, przez matki i również przez 
ojców, ale zapominamy o tym, że między innymi właśnie 
kwasy tłuszczowe trans walczą o te same receptory w na-
szym organizmie co kwasy omega-3, w związku z czym 
jeżeli matka będzie miała w swojej diecie dużo kwasów 
tłuszczowych trans, a jednocześnie będzie również spoży-
wała na przykład tran czy inne związki, o których jeszcze 
w międzyczasie powiemy, to tak naprawdę dziecko może 
z nich zupełnie nie skorzystać, właśnie ze względu na zno-
szenie się pewnych działań w organizmie.

Wiemy również, że w zależności od tego, jak matka 
zaprogramuje dziecko podczas ciąży, będzie ono bardziej 
lub mniej narażone na takie choroby jak między innymi 
nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego – ale również i cu-
krzyca typu pierwszego – czy problemy związane z ukła-
dem sercowo-naczyniowym. Zaraz powiemy sobie więcej 
na temat statystyk. A o tym, że żywienie w okresie ciąży 
i w okresie okołociążowym, a także żywienie dzieci są 
niezwykle ważne, świadczy również fakt, że od tego zależy 
prawidłowe funkcjonowanie każdego układu, który rozwija 
się w organizmie dziecka.

Musimy pamiętać również o tym, że matka kształtuje 
smaki dziecka. Tak więc jeżeli kobieta w trakcie ciąży 
będzie spożywać przetworzone pokarmy, duże ilości słod-
kich produktów, to… Zdajemy sobie sprawę z tego, że za 
takim działaniem idzie permanentnie podwyższony poziom 
glukozy we krwi, a także duże skoki poziomu glukozy 
we krwi, z czym wiążą się również duże skoki poziomu 
insuliny. To wszystko doprowadza do przestymulowania 
dziecka, jeżeli chodzi o gospodarkę cukrowo-insulinową. 
Z tym wiążą się tak duże masy urodzeniowe dzieci, które 
obecnie przychodzą na świat, jak również łaknienie, bar-
dzo często trudne do zahamowania. Wynika ono właśnie 
z rozregulowanej gospodarki cukrowej dzieci.

Są też badania, które dowodzą, że rodzice… Przede 
wszystkim kobieta, już w okresie ciąży, kształtuje smaki 
dziecka. Jeżeli przyzwyczaimy dziecko do bardzo wyraź-
nych smaków, do przetworzonego jedzenia czy do smaku 
bardzo słodkiego lub nadmiernie słonego, to dziecko będzie 
później domagało się takich właśnie pokarmów. I to jest 
oczywiście, jak mówiłam, udowodnione.

Tak więc musimy sobie, w ramach podsumowania, po-
wiedzieć, że zdrowie lub choroba dzieci będą tak naprawdę 
zależały w dużej mierze od rodziców. I w takim samym 
stopniu, w jakim będziemy się skupiać na diecie dziecka, 
powinniśmy skupić się również na diecie i na zdrowiu 
rodziców, którzy się o dziecko starają.

I teraz, jeżeli chodzi o pewne niepodważalne dane… 
Oczywiście, one dotyczą tylko kwestii zbadanych. Bo jest 
jeszcze bardzo wiele kwestii, które widzi się na przykład 

Podsumuję może teraz to, co powiedziałam. Prawidłowe 
żywienie ma wpływ na wszystko: na zachorowanie, na 
przejście przez chorobę nowotworową… Bo zupełnie ina-
czej przechodzi przez chorobę dziecko eutroficzne aniżeli 
dziecko wyniszczone. I nasza głowa w tym, aby dzieci 
miały dostarczaną dostateczną ilość białka, węglowodanów 
i tłuszczów w odpowiednich proporcjach, tak jak to ma 
miejsce w prawidłowej diecie dziecka dobranej do wieku, 
stanu pacjenta i rodzaju nowotworu. A jeżeli trzeba stoso-
wać sztuczne mieszanki, kiedy dziecko już nie może jeść, 
to tak właśnie należy robić.

A tu, na zdjęciu, są parlamentarzyści na szczycie 
Kilimandżaro. Miałam akurat włożyć inne przeźrocze, na 
którym były dzieci po chorobie nowotworowej na szczy-
cie Kilimandżaro, rok wcześniej… Zdjęcie wyglądało 
podobnie.

Tak że jeśli uda się uratować dziecku życie – a chcę 
powiedzieć, że my obecnie z sukcesem leczymy z choroby 
nowotworowej ponad 85% dzieci – to chcemy, aby było ono 
po zakończeniu choroby zdrowe i, że tak powiem, dorod-
ne. I dieta odgrywa tutaj naprawdę bardzo, bardzo ważną 
rolę. Tak jak mówiłam, ja już jestem stara, czterdzieści lat 
pracuję w onkologii. Kiedyś wspomniane kwestie nie były 
uważane za aż takie istotne jak teraz. Obecnie przywiązuje 
się wagę, że tak powiem, detalicznie, do wszystkiego, co 
dzieci dostają do jedzenia czy do picia. I rzeczywiście, to 
poprawia ich jakość życia, nam ułatwia leczenie, a im po 
prostu poprawia humor. Dziecko inaczej się czuje, kiedy 
ma prawidłowy bilans… Bardzo dziękuję.

Moderator Wojciech Marciszewski:

Zapraszamy teraz dwie kolejne nasze prelegentki.

Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Emilia Ptak-Kasica:
Dziękujemy za możliwość wypowiedzenia się tutaj. 

Postaramy się zwrócić uwagę i zasygnalizować najważniej-
sze, jak nam się wydaje, problemy, z jakimi mamy stycz-
ność poprzez pracę w gabinecie i spotykanie się z kobietami 
planującymi ciążę lub mającymi dzieci, a także z całymi 
rodzinami, które również do nas trafiają.

Drodzy Państwo, jeżeli mamy mówić na temat tego, 
jak odżywiać dziecko, by rosło zdrowo, to tak naprawdę 
powinniśmy porozmawiać głównie o tym, jak żywią się 
rodzice. Dlatego że to rodzice, jak wiemy, kształtują za-
równo preferencje żywieniowe dziecka, jak i jego nawyki, 
a ponadto robią zakupy do domu, dbają lub nie dbają o to, 
co pojawia się w kuchni.

Wiemy również, że istnieje zjawisko programowania 
płodowego. Polega ono na tym, że kobieta kształtuje pod-
czas ciąży smaki dziecka… Ale tak naprawdę to wspo-
mniane programowanie ciążowe zaczyna się jeszcze na 
długo, długo przed tym, jak kobieta zajdzie w ciążę. I tak 
samo duże znaczenie ma tutaj sposób odżywiania się i stan 
zdrowia również mężczyzny – tak że nie skupiajmy się 
tylko i wyłącznie na kobiecie.
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Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Paulina Ichnatowicz:

Jeśli chodzi o badania krwi, które wykonujemy u nas, 
w gabinecie, małym dzieciom czy też matkom, które starają 
się o ciążę, jak również ojcom… Popatrzcie państwo: tutaj 
widzimy wyniki dziecka, które ma cztery lata. Wskaźnik, 
który jest zaznaczony czerwonym kółeczkiem, to OB, czyli 
odczyn Biernackiego. Odczyn Biernackiego świadczy o sta-
nie zapalnym. I zobaczmy, że tutaj, u tego dzieciaczka, jest 
stan zapalny na poziomie ponad trzydzieści, podczas gdy 
norma to mniej niż dziesięć. Taki wynik świadczy o tym, jak 
wiele infekcji lub stanów zapalnych ma miejsce w organizmie 
wspomnianego dziecka. I teraz musimy sobie zadać pyta-
nie, jak często wykonujemy naszym dzieciom takie badania. 
Bardzo często u nas w gabinecie zdarzają się takie sytuacje, 
że przychodzi do nas szczupłe dziecko, na nic nie narzeka, 
ale kiedy spojrzymy na jego dietę, domyślamy się, na jakie 
choroby takie dziecko choruje. I rzeczywiście, po zrobieniu 
badań krwi dowiadujemy się, że tak właśnie jest.

Kolejne, bardzo ważne badanie. Bardzo radzimy wszyst-
kim z państwa, żeby iść je sobie wykonać. Chodzi o wita-
minę D3, która… Jeżeli mielibyśmy wyrównany jej poziom 
we krwi, okazałoby się, że nowotworów jest o wiele, wiele 
mniej. Tymczasem u 90% Polaków występuje niedobór 
wspomnianej właśnie witaminy D3. Dlatego że słońca w na-
szym kraju jest rzeczywiście bardzo mało, a wiemy, że 
ona syntetyzuje się głównie przez skórę. I takie niedobory 
u dziecka prowadzą do różnych zaburzeń, przede wszyst-
kim do rozwoju chorób autoimmunologicznych, astmy czy 
alergii, których obecnie w naszym kraju jest tak dużo.

Tutaj widzimy kolejne wyniki, dziecka siedmioletnie-
go. Zobaczmy… Nie będziemy tutaj mówić dokładnie, 
jakie są zależności, chcemy tylko pokazać, jak wiele jest 
rozbieżności w wynikach. Litery „L” oznaczają, że czegoś 
jest za mało, „H” – że czegoś jest za dużo. Tutaj widzimy 
bardzo duże niedobory oraz problemy z układem immuno-
logicznym. Organizm dziecka, o którym tu mowa, non stop 
z czymś walczy. Jeżeli non stop z czymś walczy w wieku 
siedmiu lat, to co będzie, kiedy takie dziecko dorośnie?

Tutaj widzimy wyniki kobiety przed ciążą. Mówiliśmy 
już dzisiaj dużo o tym, że bardzo wiele par ma proble-
my z zajściem w ciążę czy z utrzymaniem ciąży. To się 
nie bierze znikąd. To się bierze z tego, że kobiety bardzo 
źle odżywiają się przed ciążą i myślą, że zmienienie diety 
trzy miesiące przed samym zajściem w ciążę coś zmieni. 
Niestety, jeżeli my przez dwadzieścia pięć, trzydzieści lat 
swojego życia wkładaliśmy do buzi złe produkty, to okres 
trzech miesięcy niewiele zmieni.

Tutaj są wyniki pani, u której ewidentnie widać insuli-
nooporność. Możemy sobie teraz zadać pytanie, ile procent 
Polaków wykonuje sobie badanie insuliny, chociażby na 
czczo. U nas w gabinecie zdarza się to często, ponieważ o to 
prosimy, niemniej jednak statystyki są takie, że naprawdę 
niewiele osób wykonuje sobie wspomniane badania. Tutaj, 
jak widzimy, mamy do czynienia ze stanem przedcukrzy-
cowym. W przypadku stanu przedcukrzycowego organizm 
takiej kobiety zupełnie inaczej funkcjonuje i ciężko jest jej 
zajść w ciążę.

dopiero w gabinecie, dopiero, kiedy rzeczywiście pracuje 
się z ludźmi. Statystyki nie zawsze ujmują… Bo, Drodzy 
Państwo, kto robi szeroki zakres badań pięcioletniemu, 
zdrowemu dziecku – to znaczy takiemu, które wygląda na 
zdrowe? Kto robi takiemu dziecku pełną morfologię krwi, 
lipidogram? Kto bada chociażby poziom kwasu foliowego 
czy to, jak wygląda gospodarka cukrowa u dziecka? Skoro 
nie robimy takich badań – a bardzo mało rodziców wysyła 
swoje dzieci na badania – to skąd mamy wiedzieć, jak 
tak naprawdę kształtuje się metabolizm wspomnianego 
dziecka, które tylko z zewnątrz wygląda na zdrowe? Tak 
że zobaczcie państwo: wziąwszy pod uwagę zarówno straty 
w żywności, które mamy, jak i obciążenie przetworzo-
nym jedzeniem… Dochodzi do tego, że nasze dzieci mają 
ogromne niedobory podstawowych witamin, zwłaszcza 
witaminy D. To samo dotyczy probiotyków.

Jeżeli chodzi o dietę, to zobaczcie państwo: badania 
pokazują, że prawie 100% dzieci w naszym kraju ma źle 
zbilansowaną dietę. I rzeczywiście… Chociażby u nas 
w regionie było w ostatnich latach takie duże badanie, 
pod uwagę zostało wziętych tysiąc dwieście dzieci, 
analizowaliśmy ich jadłospisy. I w nich rzeczywiście 
pojawiały się wysoce przetworzone produkty, od rana 
do wieczora. Bo spisywano, co wspomniane dzieci jadły 
przez przynajmniej trzy dni swojego żywienia. I było 
tam bardzo dużo przetworzonego jedzenia, bardzo dużo 
ukrytych źródeł cukru, o których jeszcze państwu powie-
my i zaznaczymy… I tak naprawdę dieta wspomnianych 
dzieci była rzeczywiście przeładowana cukrem, zwłasz-
cza tym ukrytym.

Jeżeli chodzi o stan zdrowia, to nie musimy sobie tutaj 
dużo dopowiadać, bo rzeczywiście jest z nim bardzo duży 
problem. Przede wszystkim alergie są problemem, który 
w ostatnich latach nabrał niesamowitego rozpędu, jeśli 
chodzi o dzieci. Ale także chociażby problemy związane 
ze wzrokiem, o których wcześniej wspominał profesor 
Woźniak, jak również wszelkiego rodzaju problemy do-
tyczące układu pokarmowego czy układu krążenia. I to są 
fakty, że w Polsce otyłość, nadwaga wśród dzieci rozwija 
się w zawrotnym tempie. Tak, jak już wcześniej powiedzie-
liśmy, odsetek chociażby jedenastolatków z nadwagą jest 
w Polsce w tym momencie najwyższy na świecie. I wspo-
mniane statystyki wciąż rosną.

Kolejna kwestia jest taka, że jeśli chodzi o układ ner-
wowy… Bo, jak wiemy, jest udowodnione szeregiem 
badań, że cukier w diecie dziecka, przestymulowanie, 
zwłaszcza cukrem, ma działanie neurotoksyczne, upo-
śledza koncentrację dziecka, upośledza zdolność do na-
uki, upośledza jego funkcje nerwowe. I z tego wynika 
wspomniany wysyp chorób, między innymi takich jak 
chociażby autyzm czy wszelkiego rodzaju zaburzenia 
neurotyczne u dzieci.

Jeżeli chodzi o nawyki naszych dzieci, to również 
z wszelkich badaniach, jakie są przedstawiane, wynika, 
że te nawyki są bardzo kiepskie. Przede wszystkim, dzie-
ci bardzo często nie mają w zwyczaju jedzenia śniadania 
w domu. Bardzo często dzieci praktycznie wcale nie spo-
żywają owoców czy warzyw w ciągu dnia i również bardzo 
często nie zabierają ze sobą żadnego posiłku do szkoły, 
a wiemy, że spędzają tam wiele godzin.
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został przyrównany do trzech łyżeczek cukru? Dlatego, 
że każdy węglowodan w naszym organizmie zamienia się 
w glukozę. A, jak wiemy, białe pieczywo zamienia się w nią 
niezwykle szybko, jako że jego indeks glikemiczny jest 
bliski sacharozie. I możemy sobie łatwo przeliczyć, że je-
den taki kawałek chleba, zawierający 15 g węglowodanów 
prostych, szybko zamieni się organizmie dziecka w glukozę 
i zastymuluje mu rozregulowanie gospodarki hormonalnej 
i cukrowo-insulinowej.

Podobny problem dotyczy płatków, a także napojów 
czy wód smakowych. One często są uznawane za zdrowe 
i cieszymy się, że dziecko w ogóle cokolwiek pije, tymcza-
sem okazuje się, że w jednej butelce takiej wody może być 
sześć łyżeczek cukru, a w butelce półtoralitrowej – nawet 
dwadzieścia. I tutaj dochodzimy do ważnego podsumowa-
nia, że jeżeli mielibyśmy w 100% skutecznie odczytywać 
to, jak żywność, zwłaszcza ta kierowana do dzieci, jest 
nazywana… Okazałoby się, że rzeczywiście są to produkty 
typowo stymulujące wszystkie problemy zdrowotne u dzie-
ci, o których to problemach tutaj dzisiaj mówiłyśmy.

Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Paulina Ichnatowicz:
Dlatego namawiamy wszystkich państwa, żeby rzeczy-

wiście zająć się dietą swoich dzieci, swoich wnuczków, 
a także własną dietą, ponieważ, jeżeli jesteśmy w takim wie-
ku, że nie rozpoczął się jeszcze rozwój prenatalny naszego 
dziecka, to w każdej chwili warto zmienić dietę. Również 
nas będzie to chroniło przed dalszymi chorobami.

Tutaj jest pokazane, co tak naprawdę matka czy kobieta 
starająca się o ciążę powinna spożywać. Zobaczcie pań-
stwo, że są tutaj wymienione dobre tłuszcze. Absolutnie 
nie chodzi nam o margarynę ani o oleje roślinne. Chodzi 
nam przede wszystkim o olej kokosowy, dobre masło czy 
żółtka jaj. Są tutaj też witaminy i minerały. Bardzo ważne 
jest dzisiaj to, że większość kobiet ma niedobory, tak jak 
pokazywałyśmy na wynikach badań. Wspomniane dane 
nie są wyciągnięte znikąd, naprawdę jest przewaga kobiet, 
które mają niedobory, szczególnie magnezu, witaminy C, 
witaminy D3 i witaminy K2. Bardzo wiele kobiet, chociaż 
wydaje się, że są zdrowe, ma niedobory aminokwasów, czy-
li podstawowego, można powiedzieć, budulca dla naszych 
komórek, stymulującego rozwój. Brakuje nam też płynów. 
Bardzo duża część z nas pije jakieś płyny, ale najczęściej 
są to płyny odwadniające: duże ilości kawy, duże ilości 
mocnej herbaty, które powodują lekkie odwodnienie.

Widzimy tutaj również kiszonki. Jak wielu z nas zapo-
mniało dzisiaj o tych wspaniałych produktach – kiszonych 
ogórkach, kiszonej kapuście – które rzeczywiście… Badania 
udowodniły, że jedzenie probiotyków podczas ciąży zmniej-
sza ryzyko astmy i alergii u naszych dzieci. Wymienione 
zostały tutaj również oczywiście naturalne produkty, jak 
najmniej przetworzone, oraz warzywa i owoce.

Tutaj widzimy taką podziałkę, na której pokazano, co 
kobieta w ciąży powinna spożywać. Zobaczcie państwo, 
że bardzo ważne dla takiej kobiety są witamina D3, pro-
biotyki, które, jak mówiłam, chronią przed rozwojem ast-
my, alergii czy chorób autoimmunologicznych u dzieci, 

Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Emilia Ptak-Kasica:
Również ogromne niedobory ferrytyny… Jak wiemy, 

ferrytyna odpowiada za magazyny żelaza. I z tak ubogimi 
magazynami… Na slajdzie widzieliśmy, że poziom ferry-
tyny wynosi osiem, podczas gdy norma, taka funkcjonal-
na, w której wspomniana kobieta powinna się mieścić, to 
przynajmniej sto dwadzieścia. Tak więc widać, że są tutaj 
przeogromne niedobory, nie tylko żelaza.

Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Paulina Ichnatowicz:
Tutaj z kolei widzimy badania innej kobiety, która sta-

rała się o ciążę. Możemy zobaczyć, że z badań tych wyszła 
choroba Hashimoto. Hashimoto jest chorobą autoimmuno-
logiczną, która bierze się przede wszystkim z problemów 
z jelitami, z niedoborów w diecie i z innych zaburzeń, 
hormonalnych. Ponadto, możemy zobaczyć tutaj coś cie-
kawego: kobieta, o której mowa, zażywała przed zajściem 
w ciążę kwas foliowy. Większość kobiet starających się 
o ciążę wie, że trzeba go zażywać. I tutaj widzimy, że jego 
poziom jest za wysoki. To nie oznacza, że wspomniana 
kobieta przedawkowała kwas foliowy, tylko że brała nie-
odpowiednią formę kwasu foliowego, którego jej komórki 
absolutnie nie przyswajają. A to może doprowadzić wręcz 
do większych zaburzeń w układzie nerwowym dziecka.

Przedstawiciel 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Emilia Ptak-Kasica:
Tak jak już powiedzieliśmy, widać, że dzieci są obecnie 

niezwykle narażone… Zostało już tutaj wspomniane o zmia-
nach, które zachodzą w szkołach. Drodzy Państwo, trzeba 
powiedzieć, że są to zmiany pozytywne, ale jednocześnie 
jest bardzo dużo kwestii, na które nie do końca zwraca się 
uwagę. Przede wszystkim: źródła cukru. Zaraz pokażemy 
to na przykładzie napoju, który według najnowszych prze-
pisów może być sprzedawany w szkole, a absolutnie nie 
powinien znaleźć się w diecie dziecka. Dzieci są obecnie 
narażone… Jeżeli chodzi o wspomniany właśnie napój… 
Zobaczcie państwo, w 100 ml napoju jest praktycznie 10 g 
cukru. Jedna łyżeczka cukru to mniej więcej 5 g. Tak więc 
łatwo możemy sobie wyliczyć, że skoro opakowanie ma 
500 ml, to taki napój zawiera dziesięć łyżeczek cukru. I takie 
napoje, Drodzy Państwo, dalej mogą bytować w sklepikach 
szkolnych. Tak że wspomniane zmiany są dobre, ale nie 
w 100% odpowiadające temu, jak być powinno.

Tutaj widzimy ważną informację dotyczącą produktów 
skierowanych do dzieci. Zobaczcie państwo, ile w jednym, 
małym twarożku owocowym jest ukrytych źródeł cukru: cu-
kier, oligofruktoza, skrobia modyfikowana, koncentrat soku 
z buraka… To są wysoce przetworzone produkty. Bardzo 
często nie zwracamy uwagi na takie właśnie przetworzo-
ne produkty, które są ukrytymi źródłami cukru w diecie 
dziecka. Dlaczego tutaj, na prezentacji, kawałek chleba 
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lekturze takich artykułów. I jeden z nich, bardzo dobrze na-
pisany, był o tym, jak suplementy diety są bez sensu produ-
kowane w ogromnych ilościach. Bo przecież tak naprawdę 
zbilansowana dieta w ogóle nie wymaga suplementacji. 
Gdybyśmy mieli odpowiednią dietę, to suplementacja nie 
byłaby potrzebna. Kto się suplementuje? Suplementują 
się ci, którzy mają pieniądze. Tak więc suplementują się 
nie ci, którzy mają niedoborową dietę – bo ich nie stać na 
suplementację – tylko ci, którzy mają dietę bardzo, że się 
tak wyrażę, doborową. I jeszcze do tego ładują w siebie 
proszki. Znam profesora medycyny, który codziennie rano 
łyka garść takich proszków. Jest niezwykle inteligentny.

Kwas foliowy w trakcie ciąży odgrywa oczywiście rolę 
w różnych procesach biologicznych. Nie będę państwu 
o nich wszystkich opowiadał, dlatego że to nie jest typowe 
spotkanie medyczne, tu, na sali, są sami senatorowie i oni 
doskonale wiedzą, gdzie szukać źródeł takiej wiedzy.

A, właśnie, najważniejsza informacja, która jest tutaj, 
na końcu wymieniona, to jest ta, że podaż kwasu folio-
wego przed zapłodnieniem zmniejsza ryzyko wady cewy 
nerwowej. I rozszczepy kręgosłupa, które często są wyni-
kiem niedoboru kwasu foliowego, stanowią przestrogę dla 
wszystkich kobiet, które mają zajść w ciążę, zachętę do 
stosowania suplementacji kwasem foliowym, już jak tylko 
pomyślą o tym, że warto mieć chłopaka albo partnera – bo 
teraz tak się mówi – albo męża, co się też zdarza.

Jaki jest wpływ suplementacji kwasu foliowego na 
wynik ciąży? Badania były przeprowadzane w różnych 
sytuacjach. To jest, proszę państwa, badanie dosyć stare, 
ale oparte na bardzo dużej grupie. Dotyczy ono tego, jak 
duża musi być wspomniana suplementacja. Otóż suple-
mentacja 1 mg kwasu foliowego daje taki sam efekt jak 
w przypadku 2,5 mg. I wnioski, które wysnuli autorzy, były 
takie, że wynikiem suplementacji przedkoncepcyjnej, czyli 
przed zajściem w ciążę, lub w pierwszej połowie ciąży jest 
niewielki wzrost urodzeniowej masy ciała – czyli dzieci 
są troszeczkę większe – ponadto zmniejsza się częstość 
porodów przedwczesnych oraz urodzeń dzieci z małą masą 
urodzeniową ciała i zaburzeniami wzrastania wewnątrzło-
nowego. Czyli super.

Następna część wspomnianego badania dotyczyła wy-
stępowania wad wrodzonych. Tu są wymienione wszyst-
kie wady wrodzone, które były analizowane. I ostateczny 
wniosek jest taki, że występowanie wad wrodzonych jest 
mniejsze u dzieci kobiet, które stosowały suplementację 
kwasem foliowym w ciąży. Czyli nie tylko suplementacja 
prenatalna… Głównie jeśli chodzi o jeden rodzaj wad, 
czyli wady ośrodkowego układu nerwowego… Właściwie 
to trudno mówić tylko o jednym rodzaju, bo to wszystko 
dotyczy też układu kostnego. I jeżeli chodzi o wszystkie 
inne, wspomniane tu wady, to ryzyko ich wystąpienia może 
być zmniejszone, jeżeli mama w czasie ciąży suplementuje 
się kwasem foliowym. I to jest bardzo ważne.

Oczywiście, jak państwo wiedzą, są zespoły robocze, 
które muszą się spotykać, uzgadniają coś, potem reko-
mendują suplementację… I polskie suplementacje – które 
dotyczą całego świata… Bo to wcale nie my wymyśliliśmy 
daną suplementację, tylko, proszę państwa, często małpuje-
my. Tak jak prawo unijne przenosi się do polskiego prawa, 
czasami bezmyślnie, to tak samo przenosi się różne inne 

kwasy omega-3, żelazo, kwas metylofoliowy czy metyle 
witamin z grupy B. To są witaminy w odpowiednich for-
mach dla przyszłej matki, która stara się o ciążę albo już 
jest w ciąży.

Jeśli chodzi o dzieci, to zobaczcie państwo, że bardzo 
ważne są wspomniana witamina D3, probiotyki… Nie 
wiem, czy państwo wiedzą, że jeżeli dziecko urodzi się 
przez cesarskie cięcie, to już do końca życia powinno przyj-
mować probiotyki, ponieważ nigdy jego flora bakteryjna 
nie będzie wyglądała tak, jak powinna. Jest tu wymieniona 
również witamina K1, ale bardzo ważna jest także witami-
na K2. Dziękujemy serdecznie. (Oklaski)

Moderator Wojciech Marciszewski:

Dziękujemy bardzo.
Teraz poprosimy o głos profesora Książyka, który 

przedstawi nam…
(Profesor w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Meta- 

bolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka Janusz Książyk: 
Nie wiem, jak się to włącza, proszę państwa, ale…)

Tym dużym przyciskiem…

Profesor w Klinice Pediatrii, 
Żywienia i Chorób Metabolicznych 
w Centrum Zdrowia Dziecka 
Janusz Książyk:
Ja będę mówił na stojąco, bo nie umiem siedzieć 

i mówić jednocześnie, tak więc jeżeli państwo będą mnie 
słyszeć bez mikrofonu, to tak bym wolał. Dlatego że każ-
da prezentacja to jest pewnego rodzaju występ, który ma 
działać na wyobraźnię, czasami bardziej niż sam tekst. 
Zwłaszcza że z tekstami, które państwo głoszą, w więk-
szości się nie zgadzam.

Proszę państwa, będę mówił o uzupełnianiu składni-
ków odżywczych w diecie kobiet i mężczyzn, także kobiet 
w różnych okresach ich fizjologicznego rozwoju, to znaczy 
wtedy, kiedy kobieta ma zajść w ciążę…

(Brak nagrania)

Profesor w Klinice Pediatrii, 
Żywienia i Chorób Metabolicznych 
w Centrum Zdrowia Dziecka 
Janusz Książyk:
…Ciężarne. Ale w zasadzie wspomnianej suplementacji 

powinno się oczywiście dokonywać, zanim dojdzie do aktu 
prokreacji. Kwas foliowy, witamina D, wapń, jod, żelazo, 
cynk i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wszystko to, 
o czym tu mówię, proszę państwa, albo opiera się na dowo-
dach medycznych, które świadczą o tym, że przyjmowanie 
wspomnianego rodzaju preparatów ma sens fizjologiczny, 
albo… Czasami coś takiego jest wykorzystywane w celach 
marketingowych. To znaczy czegoś nie potrzeba aż tyle, ale 
jednak warto zrobić tabletkę. I, jak państwo wiedzą, takie 
czasopisma, że się tak wyrażę, medyczne, które istnieją 
na rynku, jak „Polityka” czy „Wprost”, zawsze zawierają 
jakiś artykuł, który dotyczy zdrowia. Ja pasjami oddaję się 
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tego wszystkiego jest taki, żeby zasoby mamy wystarczały 
na potrzeby dziecka. A w jakiej dawce stosować wspomnia-
ny preparat? No, co najmniej 40 mg żelaza na dzień.

80% żelaza jest przyswajane przez płód w ostatnim try-
mestrze ciąży. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli dziecko 
rodzi się przedwcześnie, na początku tego ostatniego try-
mestru, to nie ma wspomnianych 80%. Pamiętacie państwo, 
że… W takim przypadku oczywiście nasze działania będą 
dotyczyć także dziecka, nie tylko mamy, która je urodziła.

No i z tego wszystkiego wynika, proszę państwa, takie 
pytanie: czy będziemy się, kochanie, suplementować, za-
nim będziemy się kochać?

I jeszcze jedna istotna informacja, taka troszeczkę pro-
gnostyczna: na każdy spadek stężenia hemoglobiny, w gra-
mach na litr, wzrasta ryzyko niewielkiego lub umiarkowa-
nego upośledzenia umysłowego. Czyli wszyscy ci, którzy 
mają problem z utrzymaniem prawidłowych wartości he-
moglobiny, są zagrożeni nieco gorszym postrzeganiem 
świata. I warto o tym oczywiście pamiętać.

Kolejny temat, proszę państwa, to karmienie piersią. 
Oczywiście, mamy powinny karmić piersią. Wszyscy wie-
my o tym, że pierś jest najlepsza. Ale czy powinny przyj-
mować suplementy diety w postaci multiwitamin i żelaza? 
Są entuzjaści, którzy mówią, że absolutnie tak. Szczególnie 
dotyczy to żelaza, ale witamin pewnie też, szczególnie 
wtedy, kiedy jest jakieś ryzyko niedoborów związane na 
przykład ze zmniejszonym łaknieniem, co się stosunkowo 
rzadko zdarza.

No i dalej: co stanowi o zdrowiu, tak całościowo? Nie 
tylko masa mięśniowa, masa tłuszczowa, lecz także masa 
kostna. Na to trzeba zwrócić uwagę. Teraz są właśnie bar-
dzo ciekawe nowe wytyczne, zresztą chyba pokazane przez 
państwa… Czy nie? Chyba nie. Zresztą nie pamiętam. …
Dotyczące dawkowania witaminy D. Wspomniane wytycz-
ne zmieniają się w czasie, były w ich kwestii kontrowersje. 
To nie tak, że wszyscy się zgadzają, omawiany tu temat 
wywołuje kontrowersje. Ale jednak jest to element naszego 
działania. I ma to sens – razem z podawaniem odpowied-
niej ilości wapnia – jeżeli chodzi o wzmocnienie kośćca, 
także przyszłych matek, czyli dziewczyn. Chodzi o to, 
żeby nastolatki miały silne kości. I w związku z tym one 
powinny zjadać dużo wapnia i jednocześnie witaminy D. 
Udowodniono w różnych badaniach, ich chyba tutaj nie ma 
pokazanych, że dzieci, to znaczy nastoletnie dziewczynki, 
które spożywają dużo nabiału, mają zdecydowanie zdrow-
sze kości niż te, które nie jedzą w ogóle prawie niczego 
i starają się żyć na wodzie, kapuście… No, na kapuście to 
może byłoby dobrze. W każdym razie – na bardzo małych 
ilościach różnych pokarmów, które są niewystarczające, je-
żeli popatrzymy na dietę w całości, powodują niedobory.

No i jeszcze wpływ magnezu, który ma związek z masą 
ciała… A także wpływ kwasu foliowego, do którego to 
tematu znowu wracamy…

Tutaj, proszę państwa, witamina D, o której mówiłem 
przed chwilą… Proszę zobaczyć: 2009 r. i dwieście jedno-
stek na dzień. A teraz się okazuje, że trzeba podać pięć razy 
więcej. To znaczy, że całe nasze myślenie o witaminach 
i dawkowaniu zmienia się w czasie, w miarę pozyskiwania 
informacji o tym, jaka jest nasza szerokość geograficzna, 
jaka jest częstość zachmurzeń, ile danej witaminy dzieci 

sformułowania. Tutaj akurat było to bardzo zmyślne, dlate-
go że wspomniana suplementacja 0,4 mg kwasu foliowego 
dziennie miała na celu właśnie zapobieganie wystąpieniu 
wad wrodzonych u potomstwa. Obecnie uważa się, że su-
plementacja 0,6 mg jest chyba skuteczniejsza, aczkolwiek 
omawiana tu kwestia pozostaje jeszcze w sferze dyskusji.

Jeżeli już mama urodzi dziecko z rozszczepem kręgo-
słupa, z wadą cewy nerwowej, i planuje następną ciążę, 
to powinna wówczas stosować dziesięciokrotnie większą 
dawkę kwasu foliowego.

No i teraz jeżeli chodzi o stosowanie suplementacji 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia na przykład zespo-
łu Downa… Tutaj widzicie państwo wyniki pracy, w której 
mowa o tym, że akurat takiego typu działanie również 
ma sens. Ja w to troszeczkę wątpię, ale oczywiście nie 
mam prawa mówić czegoś takiego jako, tak się wyrażę, 
imperatywu. Tak więc przedstawiona tu wysoka farma-
kologiczna dawka kwasu foliowego i jednocześnie żelaza 
miała zapobiegawczy wpływ na występowanie zespołu 
Downa. Podaję to państwu jako informację, co do której 
nie mam specjalnego przekonania. Ale mam przekonanie 
do tego, że suplementacja żelazem jest istotna – wtedy, 
kiedy żelaza nie ma, kiedy dziecko rozwijające się w łonie 
mamy, korzystające z jej zasobów, ma niewielkie możli-
wości, aby takie żelazo pozyskać. Cel, w jakim się coś 
takiego czyni, to, generalnie mówiąc, prawidłowy rozwój 
płodu. Tak więc jeżelibyśmy połączyli ze sobą wszystkie 
wspomniane tu elementy…

I jeszcze jedno: niedobór żelaza jest czynnikiem ryzyka, 
jeżeli chodzi o poród przedwczesny i małą masę urodze-
niową. Mamy teraz, można tak powiedzieć, plagę urodzeń 
przedwczesnych. Wszędzie, w całym cywilizowanym świe-
cie, mamy późno zachodzą w ciążę, wszystkie robią z siebie 
bizneswomen i nie pamiętają o tym, żeby w odpowiednim 
momencie począć. Poczynają później, w związku z czym 
bardzo często ich ciąże trwają krócej. To jest oczywiście 
pewnie jakiś tam, można powiedzieć, cywilizacyjny błąd 
myślenia, w ogóle o czymkolwiek. Niemniej jednak na 
pewno trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym docho-
dzi do rozwoju medycyny perinatologicznej, pojawiają się 
nowe techniki wspomagania życia wspomnianych dzieci, 
które ważą 500 g lub czasami nawet mniej. I takie dzieci 
przeżywają. No, tylko jaka jest później jakość ich życia? 
Trzeba by się nad tym zastanowić. I sądzę, że także polski 
parlament powinien się przyjrzeć wspomnianemu zjawisku, 
żeby ocenić skutki ekonomiczne opieki nad dziećmi, które 
rodzą się przedwcześnie i do końca życia są upośledzone. 
Nie mówię tutaj oczywiście o skutkach ekonomicznych 
w takim kontekście, żeby hamować rozwój medycyny per-
inatologicznej, tylko chodzi mi o to, żeby wspomóc tych, 
którzy wspomniane skutki ponoszą.

Rzeczywiście, dawka żelaza bardzo zależy od ferrytyny, 
o czym państwo już wspomnieli. Nie będę tutaj oczywiście 
podawał państwu wielkości takich dawek, bo to dotyczy 
głównie tych, którzy przepisują leki. Warto jednak pamię-
tać o tym, że są różne preparaty żelaza. Niektóre z nich 
są bardzo, bardzo marnej jakości, w związku z tym… 
Na przykład preparat, który jest tu wymieniony, mógłby 
być stosowany w suplementacji. Ale kiedy go stosować? 
Najpóźniej w dwudziestym tygodniu ciąży. Dlatego że sens 
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już co prawda nie ma… Na szczęście są „Fakty” i… Inaczej 
się nazywa… Tak że wszyscy staramy się postrzegać świat 
tak, jakby był on zależny wyłącznie od omega-3. Na tym 
się oczywiście robi kokosowe interesy. I zresztą bardzo 
dobrze. Dlaczego? Dlatego, że w naturalnych produktach, 
które spożywamy, jest dosyć mało kwasu DHA, czyli do-
kozaheksaenowego. Trzeba byłoby zjeść parę puszek tuń-
czyka, żeby przyswoić wspomniany kwas w takiej dawce, 
jaką sobie wymyśliliśmy, czyli 250 mg. Oczywiście, jak 
mówię, to jest dawka, którą sobie wymyśliliśmy.

Ale teraz pokażę państwu pewne wyniki badań, któ-
re mogą co najmniej budzić wątpliwości. To jest, proszę 
państwa, ocena jakościowa wpływu okołociążowego bra-
nia kwasów tłuszczowych omega-3 na rozwój poznawczy. 
Wzrost spożycia DHA, czyli kwasu, o którym mówię, kwasu 
dokozaheksaenowego, o 1 g na tydzień zwiększy iloraz inte-
ligencji dziecka o od ośmiu dziesiątych do jednego i ośmiu 
dziesiątych punktu, średnio – o jeden i trzy dziesiąte punktu. 
Jak oni obliczyli, że jeden i trzy dziesiąte punktu, w skali, 
gdzie może być i sto sześćdziesiąt punktów, to nie mam 
zielonego pojęcia. W każdym razie popatrzcie, jak działa siła 
sugestii: jeden i trzy dziesiąte punktu. Jak ja bym chciał mieć 
jeden i trzy dziesiąte punktu więcej! (Wesołość na sali)

Zazwyczaj spożycie wspomnianego kwasu jest niż-
sze niż 1 g na dzień, co powoduje, że efekt kliniczny jest 
nieznaczny. Ten nieznaczny efekt kliniczny ma związek 
ze spożyciem zanieczyszczeń w rybach. No i właśnie, 
przechodzimy do tematu: suplementy czy ryby? Proszę 
państwa, ja nie wiem dlaczego… To znaczy, tu oczywiście 
w grę wchodzi polityka. W każdym razie w krajach na pół-
nocy ryb z Bałtyku, które tam żyją, nie wolno spożywać. 
Nie wolno nawet myśleć o tym, żeby zjeść rybkę z Bałtyku. 
U nas są wszystkie te flądry… Latają z nimi po plażach, 
jest super, codziennie można sobie zjeść. Ale tam… Że już 
nie wspomnę o dorszach karłowatych, które skarłowaciały 
ze względu na zanieczyszczenia. Przez dziesiątki lat, od 
czasów Gomułki… Czy nawet już wcześniej… Gomułka 
chyba też to, że się tak wyrażę, spaprał, ale wydaje mi 
się, że także już wcześniej wylewano tony chemikaliów 
do Morza Bałtyckiego. Tony, dziesiątki, setki, tysiące ton 
chemikaliów, które spływały z pól. Pamiętacie państwo 
chemizację Polski? Nie, nie pamiętacie, bo jesteście za 
młodzi. Ale było coś takiego, że każdy rolnik musiał posiać 
chemią swoje pole. No i siał. I teraz to wszystko, co się 
zbiera w Bałtyku, to jest właśnie efekt kilkudziesięciu lat 
paskudzenia naszej ziemi. I ryby są po prostu zatrute. Ja już 
państwu nie będę pokazywał pracy, powstałej w Gdańsku, 
w której oceniano zawartość toksycznych metali w bałtyc-
kich rybach. To było kilkanaście lat temu. Teraz sytuacja się 
poprawiła, może te ryby, które były toksyczne, wyginęły 
albo zostały wyłowione. W każdym razie we wspomnianej 
pracy było powiedziane, że właściwie to nie jest tak źle. 
Ale jak się spojrzało na normy i na to, czego można by się 
spodziewać, jeżeli mowa o takim spożyciu, jakiego ocze-
kujemy w przypadku populacji… To okazywało się, że jest 
fatalnie, że nie ma po prostu po co chodzić… Że łowienie 
ryb w Bałtyku i sprzedawanie ich powinno być karalne.

W każdym razie, wracając do tematu… Na przykład 
badania na szczurach. Tutaj, proszę państwa, jest pokazane 
badanie, z którego wynika, że konsumpcja dużych ilości 

i rodzice spożywają w diecie, no i jak produkujemy wspo-
mnianą witaminę w skórze. Bo przecież wystarczy wyjść 
na plażę na piętnaście minut, żeby sobie zrobić zapasik na 
tydzień. Oczywiście potem dermatolodzy mówią, że nie 
można wychodzić, bo będzie czerniak. No i tak człowiek 
wybiera, czy woli jedno czy drugie. W każdym razie, tak 
jak państwu tutaj pokazuję, dawka dla dorosłych i seniorów 
to jest osiemset do dwóch tysięcy jednostek na dobę we 
wrześniu i kwietniu.

Wrócę jeszcze do tematu kobiet ciężarnych i karmią-
cych piersią. Kobiety, które planują ciążę, powinny rozpo-
cząć suplementację zgodnie z wytycznymi dla dorosłych. 
Czyli takimi, jak dla nas wszystkich. Wszyscy powinni 
się suplementować, jak wynika z tego, co tu mówimy. I to 
jest chyba słuszne, dlatego że rzeczywiście plejotropowe 
działanie witaminy D… Tu chodzi nie tylko o uniknię-
cie krzywicy, nie tylko o zdrowe kości, lecz także jeszcze 
o mnóstwo innych uwarunkowań, łącznie z chorobami 
nowotworowymi, których można próbować uniknąć, sto-
sując właśnie suplementację witaminą D. Ale zobaczcie 
państwo: tysiąc pięćset do dwóch tysięcy jednostek – a nie 
dwieście, jak jeszcze kilka lat temu – nie później niż od 
drugiego trymestru ciąży. Ale tak naprawdę, to powinno się 
zacząć wcześniej. No i monitorowanie stężenia. Państwo 
tu mówili, że coś takiego powinno się robić.

Podaż wapnia w ciąży wynosi tysiąc do tysiąca dwu-
stu… Fosforu – trochę mniej. Witamina A to jest witamina 
troszeczkę, można powiedzieć, marginalna. Ona jest bardzo 
ważna w Afryce, tam, gdzie często spotykana jest kurza 
ślepota, właśnie z braku witaminy A. W Polsce coś takiego 
zdarza się raczej rzadko, ze względu na to, że spożywamy 
dosyć dużo produktów tłuszczowych, w których zawarte są 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. I tam dosyć często 
zawarta jest również wspomniana witamina A. Niemniej 
jednak trzeba pamiętać, że w ciąży taka maksymalna su-
plementacja jest możliwa.

Jeżeli chodzi o cynk, to niedobory są bardzo rzadkie. 
I proszę zobaczyć… Proszę spróbować przekonać mamę, 
która pali papierosy, pije alkohol, czasami doznaje jakie-
goś urazu i znacząco pracuje fizycznie, żeby sobie jeszcze 
kupiła cynk. No przecież wiadomo, że nie kupi. Tak że 
takie przesłanie jest puszczone w powietrzne. Ono nie jest 
dla osób, które mają w sobie pełne zasoby cynku, bo nor-
malnie się odżywiają – bo dieta zwykła, doskonała, jak to 
określiłem, doborowa nie wymaga dodatkowego podawania 
cynku. A z kolei ci, którzy potrzebują suplementacji, i tak 
nie będą jej stosowali.

Jod… No, jodowana sól jest okej. Wszystko żeśmy 
omówili.

Jeżeli chodzi o selen, to wiąże się z nim choroba 
Keshana, występująca raczej w Chinach, tam, gdzie nie 
ma selenu w glebie. No i – jeszcze odnośnie do jodu – warto 
pamiętać, że jak za dużo jodu, to niezdrowo.

No i teraz kontrowersje dotyczące rybek. Olej rybi czy 
ryby? Olej rybi czy olej roślinny, na przykład z alg? Jaka 
dawka? I dla kogo? No, dla wszystkich. Od kilku lat wszy-
scy wiemy, że jak nie będziemy jedli kwasów omega-3, to 
będziemy bardzo mało inteligentni, będziemy bardzo krót-
ko żyli i w ogóle będziemy mieli koszmarną jakość życia. 
I nie zrozumiemy nawet „Dziennika Telewizyjnego”. Jego 
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jechałem przez Słowację – zabłądziłem na granicy i po-
jechałem na Słowację – to zobaczyłem taki wielki plakat 
z nazwą preparatu i komentarzem „szatańska erekcja”. 
(Wesołość na sali) Ale to nie dotyczy tematu, o którym 
tu będę mówił.

Czy należy w ogóle suplementować mężczyznę? Otóż, 
proszę państwa, zobaczcie, to jest badanie, które dotyczy 
Polski, Poznania. Napisane jest po angielsku, bo jak się coś 
mówi po angielsku, to poważniej brzmi. I tu jest napisane, 
że częstość występowania bezpłodności w parach z powodu 
mężczyzny wynosi od 40% do 60%. To wcale nieprawda, 
że kobieta… Męski czynnik, tak zwany male factor, jak to 
się mówi po angielsku… Wspomniany male factor, proszę 
państwa, suplementuje się w ten sposób, że… Niektórzy 
dają karnitynę. Karnityna to jest takie coś, co wprowadza 
kwasy tłuszczowe do mitochondriów, żeby podlegały tam 
beta-oksydacji, czyli utlenianiu kwasów tłuszczowych. Jak 
ktoś ma niedobory karnityny, to tak należy robić. Ale żeby 
w ten sposób stymulować mitochondria? No, okazuje się, 
że wszystko jest dobre.

Dalej: cynk i miedź. Od tych dwóch pierwiastków za-
leży jakość spermy.

Proszę państwa, wrócę jeszcze do wspomnianej karni-
tyny. Doustna karnityna zwiększa ruchliwość plemników 
i poprawia jakość spermy w różnych sytuacjach, które są 
tutaj opisane. Czyli może jednak coś w tym jest, że jak się 
takie mitochondria, za przeproszeniem, w plemniku, pod-
stymuluje karnityną, to on po prostu szybciej lata.

Teraz powiem o kwasie foliowym i cynku – ponownie 
– jako o czynnikach zwiększających jakość spermy. To 
jest kolejna kwestia, o której warto pamiętać. Co prawda 
omawiane tu dane naukowe są takie sobie, bo, powiem 
szczerze, nie zbadano szczególnie dużo mężczyzn. Ale, 
proszę spojrzeć – takich badań jest dosyć dużo – znowu 
wraca wspomniany już problem: karnityna wobec androge-
nu. Aha, jeszcze… W leczeniu seksualnej dysfunkcji, złego 
humoru i uczucia zmęczenia… Jak facet jest zmęczony i ma 
kiepski humor, to jemu już naprawdę…

Rola cynku w seksualności mężczyzn. Tutaj znów wi-
dzimy, proszę państwa, badanie polskie.

I dalej: czy sensowne jest leczenie idiopatycznej mę-
skiej bezpłodności? Co zrobić? Znowu karnityna, znowu, 
proszę państwa, pytanie, czy należy suplementować męż-
czyznę, a jeżeli tak, to po co. Czy tylko po to, by poprawić 
jakość spermy? Ale czy jakość spermy ma wpływ na płód? 
Bo przecież, na litość boską, jeżeli dwie komórki, plemnik 
i komórka jajowa, się połączą, to, że się tak wyrażę, jakość 
tego, co się tam w środku zaczyna dziać, nie jest zależna 
tylko od kobiety. Proszę sobie wyobrazić, że rodzice dzielą 
odpowiedzialność… Ja, kiedy mówię „dzielą odpowiedzial-
ność”, mam na myśli takie pojęcie niezwiązane z jakimiś 
konsekwencjami, odpowiedzialność w sensie mentalnym. 
Ale też pod względem takim trochę etycznym rodzice dzie-
lą odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądało dziecko. 
W takim sensie należy myśleć o jakości życia obydwojga 
rodziców. Nie tylko mamy, która ma wcinać ryby w od-
powiedniej ilości albo się suplementować, lecz także ojca, 
który powinien być przygotowany do swojej roli, oczywi-
ście również jeżeli chodzi o spożywanie suplementów: być 
może karnityny, być może kwasów wielonienasyconych, 

kwasów omega-3 w czasie ciąży i karmienia piersią może 
się wiązać z niekorzystnymi skutkami dla potomstwa. Już 
nie będę mówił, jakimi, bo to szczurze potomstwo, tak więc 
co nas to w końcu obchodzi.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że wysokie spożycie 
kwasu eikozapentaenowego, czyli drugiego kwasu wie-
lonienasyconego zawartego w rybach… Bo tam jest kwas 
dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy. I mowa o tym 
drugim. Chodzi o to, że wysokie spożycie ryb tłustych, 
jak makrela, pstrąg itd., wiąże się z miernym ryzykiem 
zmniejszenia masy urodzeniowej. Podkreślam: zmniejsze-
nia. Tak więc nadmiar jest niedobry. Jeżeli człowiek zjada 
ogromne ilości tłustych ryb, to może być jeszcze gorzej, 
niż gdyby ich nie jadł. I to jest bardzo istotne. Bo przesada 
jest zawsze niedobra. Zresztą nawet w mojej prezentacji 
jest pewna przesada. To też nie jest dobre.

I spójrzcie państwo jeszcze… Jak tutaj widzimy, su-
plementacja olejem rybim w czasie karmienia piersią – 
bo o tym teraz mówimy – może wpływać niekorzystnie 
na ciśnienie krwi, spożycie energii i aktywność fizyczną 
u chłopców. U dziewczyn nie, ale u chłopców tak. Tak więc 
są badania, w których mówi się, że generalnie nadmiar jest 
fatalny. I z drugiej strony – są badania, w których mówi 
się, że suplementacja u matki kwasów tłuszczowych ome-
ga-3 może zmniejszyć ryzyko alergii pokarmowej u dzieci. 
Wskazywaliście tu państwu na ogromnie liczne występo-
wanie alergii. Część tych alergii, proszę państwa, nie jest 
alergiami. To jest wyłącznie wymysł albo doktora, albo 
mamy. Jeden pryszczyk gdzieś tam i już się krzyczy: alergia, 
proszę ograniczyć jedzenie! Ja znam przypadki tak totalnie 
idiotycznych ograniczeń dietetycznych, że to po prostu 
woła o pomstę do nieba. Takie alergie istnieją wyłącznie 
w wyobraźni tego, kto się zajmuje dzieckiem, a w ogóle 
nie są niczym udowodnione, nikt takiego dzieciaka nie 
bada, nie sprawdza, na co on ma alergię. Jemu się eliminuje 
wszystko, a priori. I mamie zresztą też. Znacie pewnie 
państwo takie przypadki, że matka w ciąży, która ma jakiś 
wywiad alergiczny, denerwuje się, że dziecko będzie miało 
alergię, i eliminuje wszystko. To jest po prostu totalny błąd. 
Wiemy, że to jest absolutny błąd, który powoduje właśnie 
wzrost alergii u dzieci. Matka karmiąca, która ma dziecko 
alergika, nie powinna niczego ograniczać w swojej diecie. 
A ogranicza. Przyszła do mnie ostatnio mama, która była 
na samej wodzie. Bo woda nie alergizuje.

Może nie będę państwa już dłużej katował tym tematem. 
Powiem jeszcze tylko, że algi morskie to też źródło kwasów 
tłuszczowych, dla wegetarian, tak że gdyby ktoś chciał 
zamiast rybki algę… O, tak właśnie one wyglądają.

Istotne jest, w kontekście wspomnianej inteligencji, 
że wykazano związek wyższego stężenia kwasu dokoza-
heksaenowego z lepszym rozwojem widzenia i postrze-
gania, a także lepszym rozwojem motorycznym. Tak że, 
jak państwo widzicie, warto, oczywiście warto… Kiedy 
się to robi? Wtedy, kiedy… Efekt podaży DHA w trzecim 
trymestrze ciąży jest większy niż w przypadku spożycia po 
urodzeniu. Dlatego ważne jest, żeby mama w ciąży miała 
wspomnianego typu suplementację w diecie.

A co z mężczyznami? Na sali są mężczyźni… Proszę 
państwa, ja opowiem taką… To dotyczy czegoś innego, 
ale powiem, ażeby państwa odrobinę zrelaksować. Jak 
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żywamy, kalorie pochodzące z jedzenia, versus to, co wy-
datkujemy w ciągu dnia. Omawianą tu kwestię, omawianą 
zależność widzą już wszyscy eksperci, uwzględniono ją 
między innymi, już w 2009 r., w piramidzie zdrowego 
żywienia Instytutu Żywności i Żywienia. Aktywność fi-
zyczna znalazła się w podstawie wspomnianej piramidy 
zdrowego żywienia.

I teraz przejdę już konkretnie do kwestii, które były tutaj 
poruszane. W pierwszej kolejności alarmujące wystąpienie 
pana profesora Leszka Woźniaka. Po wysłuchaniu tego 
wystąpienia można, szczerze mówiąc, odnieść wrażenie, 
że produkcja żywności nie jest w żaden sposób uregulo-
wana. Takie wrażenie jest oczywiście błędne. Chciałabym 
państwu przypomnieć, że Polska od 2004 r. jest w Unii 
i podlegamy bardzo ścisłym regulacjom prawnym zarówno 
w zakresie zanieczyszczeń i pozostałości, jeżeli chodzi 
o produkty żywnościowe, jak i w kwestii dodatków do 
żywności. To nie jest tak, że producent sypie wszystko 
według własnego uznania, że dodawane są jakieś substancje 
niebezpieczne, rakotwórcze czy toksyczne. Proszę pań-
stwa, wszystkie substancje dodatkowe do żywności, które 
są oznaczone numerami poprzedzonymi literą „E”, to są 
substancje przebadane przez EFSA, przez niezależny euro-
pejski instytut bezpieczeństwa żywności. To, że one mają 
oznaczenia zaczynające się na „E”, to jest po prostu kwe-
stia nomenklatury. Tak dla państwa wiadomości powiem, 
że przeważająca większość wspomnianych substancji ma 
pochodzenie naturalne. To są między innymi pektyny, kwas 
mlekowy, kwas askorbinowy, czyli popularna witamina 
C… One wszystkie mają oznaczenia z „E”.

Tak że, proszę państwa, zachęcam do racjonalnego 
podejścia do wspomnianej kwestii, jako że Polska jest na 
pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o obawy konsumentów 
związane z żywnością. To właśnie w Polsce konsumenci 
najbardziej obawiają się dodatków do żywności, które, tak 
jak powiedziałam, są substancjami przebadanymi, a nie oba-
wiają się na przykład źle zbilansowanej diety czy zagrożeń 
mikrobiologicznych, będących realnymi zagrożeniami.

Nadrzędnym celem stosowania dodatków do żywno-
ści jest to, że… Zastosowanie takich dodatków musi być 
uzasadnione technologicznie. Chodzi o sytuacje, kiedy 
zamierzonego efektu nie można uzyskać w inny sposób. 
Wspomniane dodatki pełnią między innymi funkcje kon-
serwujące, dbają o bezpieczeństwo produktów i o bezpie-
czeństwo konsumentów.

Został tutaj przywołany aspartam. Ja chciałabym tylko 
zasygnalizować, że jest on dodatkiem chyba najlepiej oce-
nionym pod względem bezpieczeństwa. Ostatnie badanie 
zostało przeprowadzone w 2013 r. O ile dobrze pamiętam, 
wspomniana substancja była oceniona przynajmniej pięć 
czy sześć razy, mniej więcej w odstępach dwóch – trzech 
lat, przez EFSA. I generalnie doniesienia, o których mó-
wił pan profesor, nie zostały potwierdzone, one zostały 
po prostu uznane za nieadekwatne do tego, jak wygląda 
realna sytuacja, jeżeli chodzi o wpływ wspomnianej sub-
stancji na organizm.

Została tutaj poruszona – z kolei przez panie – również 
kwestia ukrytego cukru. Ja przestrzegam państwa przed 
stosowaniem takich określeń, dlatego że obecnie wszystkie 
informacje na temat wszystkich składników użytych do pro-

być może selenu, być może cynku… Cynku na pewno. 
Ale co z resztą? Za mało jest badań, żeby cokolwiek na 
wspomniany temat mówić.

A jeśli chodzi o dyskusję, to już nie ja, to już państwo. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:
Dziękujemy bardzo.
Bardzo cenimy sobie prześmiewczy charakter pana 

prezentacji.
Zapraszam teraz wszystkich państwa do zadawania 

pytań naszym prelegentom. Ja myślę, że pojawił się tu 
jeden temat, który rozwiniemy: temat ryb, a w zasadzie ich 
zanieczyszczenia, zwłaszcza ryb bałtyckich, ale również 
ryb pochodzenia hodowlanego i ryb pochodzących z in-
nych akwenów morskich. To jest temat, który też będziemy 
chcieli poruszać w czasie naszej kampanii. Ponieważ po-
wszechne zdanie jest takie, że kobieta, zwłaszcza w ciąży, 
powinna spożywać jak najwięcej ryb. A niestety w chwi-
li obecnej, jak wskazują badania, zanieczyszczenie ryb, 
zwłaszcza pochodzenia bałtyckiego, ale również hodowla-
nych i z Pacyfiku, jest tak duże, że najnowsze zalecenia są 
wręcz odmienne: kobiety powinny unikać spożywania nad-
miernych ilości ryb. Ale do tego prawdopodobnie wrócimy. 
Zachęcam do zadawania pytań naszym prelegentom.

Dyrektor do spraw Żywności i Żywienia 
w Polskiej Federacji Producentów Żywności 
– Związku Pracodawców 
Marta Tomaszewska-Pielacha:
Dzień dobry.
Nazywam się Marta Tomaszewska. Reprezentuję Polską 

Federację Producentów Żywności.
Ja mam może nie tyle pytanie, ile ogólnie komentarz 

do wystąpień prelegentów i w ogóle do całej konferencji. 
Przede wszystkim chciałabym podziękować za możliwość 
wzięcia w niej udziału, ponieważ jest to bardzo ciekawe 
wydarzenie.

Zabrakło mi tutaj poruszenia kwestii aktywności fi-
zycznej. Proszę państwa, jeżeli mówimy o zdrowiu przy-
szłych pokoleń i o zdrowiu nas samych, osób dorosłych, 
to nie możemy rozważać kwestii żywienia w oderwaniu 
od kwestii aktywności fizycznej. Dane dotyczące tego, co 
się obecnie dzieje z aktywnością fizyczną, są alarmujące. 
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej opublikowała właśnie 
najnowszy raport na temat tego, jak wygląda realizacja 
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w omawianym 
tu zakresie. Przypomnę, że wspomniane zalecenie to raptem 
sześćdziesiąt minut ruchu dziennie dla dzieci w wieku od 
pięciu do siedemnastu lat. I okazuje się, że w Polsce od 70% 
do nawet 96% dzieci – w zależności od grupy wiekowej – 
nie realizuje tego zalecenia.

Dlaczego mówię o aktywności fizycznej? Bo, tak jak już 
wspomniałam na początku, nie możemy mówić o żywieniu 
w oderwaniu od aktywności fizycznej, z tego względu, że 
istotny jest finalny bilans energetyczny, czyli to, co spo-



w dniu 29 września 2015 r. 21

wiele, wiele lat temu, kiedy aspartam akurat wszedł do 
kraju, brałem udział w konferencji w Warszawie, gdzie po 
raz pierwszy miałem okazję… Wisiały reklamy, producent 
aspartamu znakomicie go reklamował. I można było sobie 
posłodzić kawę czy herbatę podczas przerwy – akurat leżały 
takie malutkie tableteczki aspartamu. Wszyscy patrzą, co 
to nowego, i mówią: no, zobaczymy, cukier niedobry, to 
weźmiemy sobie ten aspartam. Oczywiście to nieprawda, że 
cukier niedobry, wszystko zależy od tego, w jakich ilościach 
i skąd pochodzący. W każdym razie wzięliśmy sobie po trzy 
czy cztery tableteczki aspartamu. Po piętnastu minutach 
wszyscy, prawie wszyscy, musieliśmy wyjść. Sala opusto-
szała, prelegent był zdumiony, bo to wyglądało troszeczkę 
tak, jakby wszyscy ci, co go słuchali, byli zdegustowani 
tym, co on mówił. A tymczasem każdy z nas czuł się tak, 
jakby miał umrzeć.

I konsternacja po wyjściu…
(Głos z sali: …było za dużo.)
Tak, my spożyliśmy wspomnianego aspartamu za dużo, 

ja wiem. Niemniej jednak po wyjściu wszyscy się zastana-
wiali, o co chodzi. Pytali: ty też się źle czujesz? Ty też? To 
jest jakaś paranoja. Skąd to się bierze? A to był aspartam, 
to był nasz pierwszy kontakt z aspartamem. Ja mogę prze-
słać troszeczkę publikacji na temat negatywnych skutków 
stosowania aspartamu, jeżeli pani do nich nie dotarła.

A to, że są organizacje – pani je wymieniała – które 
mają stać na straży bezpieczeństwa konsumenta… Taka 
jest definicja. A to, że one nie są w stanie tego zrobić, to 
jest całkiem inna sprawa.

Podam pani kilka przykładów. Ja nikogo nie atakuję 
osobiście, ale podam pani kilka przykładów. Wspomniałem 
choćby o karagenie. Karagen jest oczywiście dopuszczal-
ny, tak jak pani mówi, jako dodatek do żywności. Proszę 
poczytać, co to jest i jakie efekty wywołuje.

Wszystkie wspomniane dodatki do żywności, które były 
totalnie krytykowane i dalej są krytykowane, jest mnóstwo 
publikacji na ich temat: tłuszcze trans itd., po kolei, można 
całą taką litanię odmawiać do wieczora albo do jutra czy 
jeszcze przez parę dni… Ich dodawanie do żywności jest 
dopuszczalne. Wszystkie pestycydy czy szerzej: biocyny 
są dopuszczalne. A każdy ma swoje spektrum negatyw-
nego oddziaływania. I, jak pewien naukowiec genialne 
to ujął: jakim cudem coś, co ma zabijać… Ja tu mówię 
o pestycydach ogólnie, szeroko. To jest takie pewne po-
mieszanie pojęć, ale mówi się szeroko o wszystkich syn-
tetycznych, chemicznych środkach zwalczania różnego 
rodzaju patogenów, chwastów itd. To są związki bardzo 
aktywne. Istnieją przepisy, o których pani mówiła, dotyczą-
ce okresów karencji i poziomu dopuszczalnej pozostałości 
w takim czy innym produkcie rolniczym. Wszystko jest 
znormalizowane, tak jak pani powiedziała. Oczywiście, 
zgadzam się: wszystko jest znormalizowane. Tyle tylko, że 
kwestie dotyczące DDT też były znormalizowane. Kwestie 
dotyczące Roundupu również były znormalizowane. Teraz 
podnosi się normy. I wspomniane różnego rodzaju komórki 
organizacyjne, uczestniczące w dyskusji, niczego w oma-
wianym tu temacie nie zrobiły. Tymczasem wybitni ekolo-
dzy – siedemnaście nazwisk światowej sławy – mówią, że 
Roundup należy natychmiast wycofać ze stosowania. Itd., 
po kolei. Ja mogę teraz mnożyć przykłady, mogę podawać 

dukcji żywności są wyszczególnione w składzie produktu. 
I to nie jest tak, że coś jest ukryte, tylko co najwyżej może 
być tak, że ktoś czegoś nie doczytał. Jeżeli cukier znajduje 
się w składzie produktu, był użyty przy jego wytworzeniu, 
to jest wyszczególniony, normalnie, jako składnik. Oprócz 
tego obecnie obowiązuje rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informowania konsumen-
tów o żywności. Na mocy wspomnianego rozporządzenia 
już od grudnia 2014 r. tabele wartości odżywczej muszą 
spełniać konkretne wymagania i muszą zawierać konkretne 
informacje. Jedną z informacji, które są obowiązkowe, jest 
właśnie informacja o cukrze. Tutaj też od razu wyjaśnię, że 
mowa o cukrze całkowitym zawartym w produkcie. Czyli 
na przykład w przypadku soku owocowego… Wiadomo, 
że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego do takie-
go soku nie można dodawać cukru, ale w tabeli wartości 
odżywczej cukier się pojawi, ze względu na to, że jest to 
cukier występujący naturalnie w owocach.

Tak że, proszę państwa, tym, co możemy zrobić, jest 
w pierwszej kolejności, jak myślę, zachęcanie konsumen-
tów do tego, żeby odpowiedzialnie się odżywiali. To jest 
najtrudniejsze zadanie. Bo łatwiej jest wziąć tabletkę, ja-
kąś cudowną pigułkę – wiadomo, że to jest jednorazowe 
działanie. A trudniej jest poświęcić trochę czasu, włożyć 
trochę trudu w to, żeby prawidłowo skomponować dietę, 
może zasięgnąć porady dietetyka. I do tego powinniśmy 
namawiać konsumentów. Nie straszyć ich, że żywność na 
rynku jest niebezpieczna, bo to jest błędny przekaz. To, że 
żywność jest niezdrowa, to jest komunikat wprowadza-
jący w błąd i straszący konsumentów, podważający, tak 
naprawdę, funkcjonowanie urzędowej kontroli żywności 
w Polsce. Ja przypomnę, że mamy pięć inspekcji działa-
jących na rynku w Polsce, które dbają o to, żeby żywność 
na rynku była bezpieczna.

Tak że, proszę państwa, jeszcze raz powtórzę: powinni-
śmy zachęcać konsumentów do tego, żeby prawidłowo kom-
ponowali swoje diety i żeby byli odpowiedzialni za swoje 
wybory żywieniowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.

Moderator Wojciech Marciszewski:
Proszę.

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, 
Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
na Wydziale Zarządzania 
na Politechnice Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza 
Leszek Woźniak:
Ja zabiorę głos, bo zostałem wywołany do odpowie-

dzi. W pełni się z panią nie zgadzam. To znaczy jeżeli 
chodzi o ostatecznym wniosek, że należy odżywiać się 
prawidłowo, no to jak najbardziej, ja przecież cały czas 
o tym mówiłem.

Jeżeli chodzi o aspartam, to nie wiem, do jakiej publi-
kacji pani dotarła, ale jest… Książka, o której mówię, jest 
gruba, ma mniej więcej trzysta czy czterysta stron, i tam 
są wymienione same totalnie negatywne… Ja pani podam 
tylko jeden przykład, bo ja sam to przeżyłem. Kiedyś tam, 
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Gdybyśmy przyjęli taką logikę myślenia, jaką pani pre-
zentuje, no to uznalibyśmy też między innymi spokojnie 
dozwolone tłuszcze trans i karagen za substancje, które 
możemy zjadać. A tymczasem skutki ich oddziaływania 
są makabryczne. Podkreślam, to wszystko dzieje się zgod-
nie z normami i zgodnie z funkcjonującym prawem. Ja 
nie mówię tutaj o wykroczeniach poza prawo. Są i takie 
wykroczenia, zdarzają się niestety tacy przedsiębiorcy, któ-
rzy coś takiego robią. Ale to już jest całkiem inny temat, 
ja o tym w ogóle nie mówię, bo to jest patologia, to jest 
przestępstwo.

Tak że nie można bagatelizować obecności w organi-
zmie człowieka żadnej substancji, która z punktu widzenia 
wspomnianego organizmu jest absolutnie obca, a jest bar-
dzo aktywna chemicznie. To jest uogólnienie, które zawsze 
jest prawdziwe. Dziękuję.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:

Proszę…

Dyrektor do spraw Żywności i Żywienia 
w Polskiej Federacji Producentów Żywności 
– Związku Pracodawców 
Marta Tomaszewska-Pielacha:

Przepraszam, ja jeszcze może… Żeby kontynuować 
wątek…

Proszę pana, sytuacja jest taka, że dodatki do żywno-
ści… Organ, który przywołałam, to nie jest żadna organi-
zacja, tylko jedyny, niezależny urząd w Unii Europejskiej, 
który zajmuje się oceną bezpieczeństwa, nie tylko dodatków 
do żywności, lecz także żywności jako takiej. Organizuje on 
wiele paneli… Myślę, że warto się zapoznać z działalnością 
wspomnianej instytucji.

Generalnie, jeżeli mowa o dodatkach do żywności, to 
ja na pana miejscu bazowałabym bardziej na przepisach 
prawnych obowiązujących w omawianym tu zakresie niż 
na publikacjach niewiadomych autorów. Dlatego, że…

(Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania 
i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania na 
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
Leszek Woźniak: Przepraszam, nie niewiadomych autorów. 
Powiedziałem, że dokonuję przesiewu. Zawsze wyciągam 
tylko publikacje naukowe i tylko takie, które nie mają spon-
sora w postaci jakiejś firmy czy przedsiębiorstwa.)

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:

Przepraszam bardzo, ale chcielibyśmy, żeby inne osoby 
też miały szansę zabrać głos.

Poprosimy panią…

fakty, mogę przesłać publikacje. Ja ich tutaj oczywiście nie 
przyniosłem, to by było bez sensu, niemniej jednak są setki, 
tysiące publikacji na omawiany tu temat.

A poza tym jest jeszcze jedna kwestia, której państwo 
nigdy nie badacie i nie będzie badali. Ja wiem, że nie moż-
na tego zbadać. Ja też nie potrafię, nie mogę tego zrobić. 
W żywności znajduje się szereg związków chemicznych 
związanych z ochroną roślin, szereg substancji aktywnych 
chemicznie, dozwolonych. I one wchodzą w organizmie 
człowieka w interakcje. Rezultaty takich interakcji są 
w ogóle nieznane, nie mamy o nich zielonego pojęcia. 
Co z tego, że oznaczymy pozostałość, w takim czy innym 
produkcie, jednego związku chemicznego, bardzo aktyw-
nego i dzisiaj już uznawanego w wielu przypadkach za 
mający negatywny wpływ… Stwierdzimy, że zawartość 
takiego związku nie przekroczyła normy, zgoda. Ale co się 
stało ze wspomnianym związkiem w kontakcie z innymi 
bardzo aktywnymi związkami chemicznymi, które także 
są dopuszczone do stosowania w żywności?

Pani pamięta historię tego, jak wyglądały w Polsce… 
Bo mimo tego, że pojawiło się prawo unijne, które w nie-
których kwestiach jest restrykcyjne, no i fajnie, dobrze, 
że jest… Polska rzeczywiście była kiedyś krajem, który 
miał bardzo ciekawe normy, wtedy nie przyjęliśmy jeszcze 
normy europejskiej, bo nasze były lepsze. A w momencie, 
gdy przyjęliśmy normy europejskie, okazało się, że kilka 
tysięcy – a kilkaset to na 100% – podstawowych związ-
ków chemicznych, które nie były dozwolone, raptem są 
dozwolone. Na bazie… Nie wiem, czy tam brakło badań 
czy potem brakło badań, czy… Nie wiem, z czego to wy-
nikało, ale tak właśnie wyglądała wspomniana kwestia, 
z historycznego punktu widzenia.

Dodam, jeszcze, że… Pani na pewno także dysponu-
je… Ja dysponuję taką grubą książeczką, gdzie są wykazane 
wszystkie dodatki do żywności. I oczywiście, są tam substan-
cje absolutnie naturalne, witamina C także ma swój symbol 
z „E”. I jeszcze wiele, wiele takich substancji można wy-
mienić, jest ich mnóstwo. Niemniej jednak oprócz nich jest 
szereg takich dodatków do żywności, które… Wspomniana 
książeczka jest drukowana systematyczna, bywa, że na bazie 
wyników wykonywanych analiz, na bazie wiedzy, którą się 
zdobywa, dane są zmieniane, korygowane. I tam jest tak, 
że… Ta książeczka jest taka kolorowa, są kolory: zielo-
ny, żółto-pomarańczowy i czerwony. I kolor czerwony… 
Wszystkie substancje, o których mówimy, są dozwolone, nie 
są zakazane. Ale w przypadku tych oznaczonych kolorem 
czerwonym istnieją absolutne dowody na, przede wszyst-
kim… Są trzy podstawowe kategorie negatywnego oddzia-
ływania: teratogenne, mutagenne i kancerogenne. I tylko 
w takich przypadkach można oznaczyć kolorem czerwonym 
substancję, której stosowanie w żywności jest dozwolone. 
I oczywiście posiada ona swoją normę stosowania, nor-
mę pozostałości itd., wszystko to, o czym pani mówiła. 
Oczywiście, na papierze to wszystko funkcjonuje.

Z kolei kolorek pomarańczowy oznacza pewnego ro-
dzaju inne niuanse, jeżeli chodzi o negatywne oddziały-
wanie, które są udowodnione. A kolor zielony oznacza, że 
nie mamy na razie dowodów… Albo nigdy nie będziemy 
mieli, bo substancja rzeczywiście jest neutralna i nie ma 
negatywnego wpływu na stan zdrowia człowieka.
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Kierownik Zakładu Żywienia 
w Instytucie Matki i Dziecka 
Halina Weker:

Halina Weker, Instytut Matki i Dziecka.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję prelegentom za 

ogromną pracę, którą włożyli w przygotowanie przed-
stawionych tu, na posiedzeniu seminaryjnym, krótkich 
wystąpień.

Chciałabym również bardzo podziękować panu pro-
fesorowi za to, że zwrócił uwagę na jakość zdrowotną 
żywności, która to kwestia jest bardzo istotna. My zawsze 
mówimy o wartości odżywczej i jakości zdrowotnej. Jakość 
zdrowotna jest bardzo podkreślana wśród toksykologów 
i bromatologów, a w przypadku dzieci ma ona szczegól-
ne znaczenie. Danych o jakości zdrowotnej nie wyczyta-
my z informacji żywieniowej na opakowaniu. Kwestia, 
o której mówię, jest bardzo ważna. Na jednym z ostatnich 
sympozjów bromatologicznych – bromatologia jest nauką 
o środkach spożywczych – zwróciła moją uwagę prezenta-
cja przedstawiciela japońskiej firmy badającej pestycydy. 
Dotychczas aparaty wspomnianej firmy badały czterysta 
związków. Aktualnie nowy aparat, nowej klasy, bada ta-
kich związków ponad sześćset. Moje pytanie jest takie: 
dlaczego tak bardzo rozbudowuje się wspomniane aparaty 
diagnostyczne? Otóż właśnie dlatego, że liczba środków 
ochrony roślin wzrasta geometrycznie.

O jakości zdrowotnej żywności, zwłaszcza żywności 
dla dzieci, moglibyśmy mówić bardzo długo. Część zakła-
dów, które produkują wspomniane środki… Zgodność… 
Szkoda, że pani wyszła. Część zakładów, które produkują 
wspomnianą żywność, gotową żywność, bardzo starannie 
analizuje każdy surowiec, który jest wykorzystywany do 
produkcji. Ale nie zawsze tak jest. Nawet żywność ekolo-
giczna, z certyfikatami, zawsze budzi jakieś obawy co do 
tego, czy te certyfikaty są prawidłowe.

Jakość zdrowotna powinna być doceniana. Parę lat temu 
była kapitalna konferencja organizowana przez Polską 
Akademię Nauk. Byli tam technologowie żywności, któ-
rzy mówili o tak zwanym turbokapitalizmie. I chciałabym, 
żeby na tej sali też to wybrzmiało. Nie powinno być takiego 
działania w zakresie pozyskiwania żywności czy produkcji 
żywności, które nie przekładałoby się na nasz dobrostan.

I już kończę wspomniany wątek. Panie Profesorze, 
bardzo serdecznie dziękuję za wymienienie składników 
odżywczych, które mają znaczenie w diecie, w ocenie spo-
sobu żywienia, bo najczęściej są deficytowe. My, którzy 
pracujemy w Instytucie Matki i Dziecka i opracowujemy 
modele bezpiecznego żywienia, wiemy na przykład, że 
z wykorzystaniem samej diety nie da się w żaden sposób 
zbilansować na przykład podaży kwasu DHA. Choćbyśmy 
spożywali rybę, jeden, dwa czy nawet trzy razy w tygodniu, 
to akurat tego kwasu, tego składnika odżywczego nie da 
się zbilansować.

Chciałabym zwrócić uwagę na to, że zgodnie z mode-
lami bezpiecznego żywienia kolejność powinna być taka, 
że najpierw żywność, potem żywność wzbogacana i suple-
menty diety. Mało tego, proszę nie sądzić, że członkowie 
zespołów medyczno-żywieniowych i eksperci, opracowu-
jący materiały i zalecenia, to są osoby, które nie rozumie-

Przedstawicielka 
Magazynu „Manager” 
Weronika Piętowska-Herman:

Szybkie pytanie: dlaczego do żywności dodaje się cu-
kier? Czy to się robi ze względów smakowych czy w ce-
lach konserwacyjnych? I czy można nie dodawać cukru do 
jogurtów, soków, wody czy innych produktów?

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, 
Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
na Wydziale Zarządzania 
na Politechnice Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza 
Leszek Woźniak:

Oczywiście, że można. Są jogurty, kefiry i inne produk-
ty, które nie zawierają dodatku cukru, są absolutnie natural-
ne. To, że się go dodaje, ma wiele przyczyn, w tym także 
względy smakowe. Niektórzy piszą nawet – podkreślam: to 
jest w jakimś sensie przesada – że cukier jest największym 
narkotykiem. To znaczy jeżeli, przykładowo, dziecko czy 
matka spożywają cukier w bardzo dużych ilościach, no 
to… Pani profesor już o tym mówiła. W momencie, kiedy 
kobieta jest w ciąży, to pokarm, który ona spożywa, jest 
swego rodzaju, można powiedzieć, nośnikiem informacji 
odnośnie do tego, co dziecko w przyszłości będzie jadło. 
I ono w przyszłości właśnie to będzie konsumowało. Tak 
więc w interesie niektórych producentów leży także to, 
żeby… Przykładowo, jeżeli organizm dziecka, już tro-
szeczkę starszego, przystosuje się do pewnych uzależnień 
żywnościowych, no to takie dziecko będzie konsumentem 
danych produktów. W dużej mierze zawsze gdzieś tam są 
interesy. Jeżeli nie potrafimy sobie czegoś wytłumaczyć, 
no to pojawia się taka banalna odpowiedzieć – zgoda, 
nie zawsze będzie ona prawdziwa – że jak nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale podkreślam: my 
nie możemy przyjąć takiej odpowiedzi, musimy mieć ar-
gumenty w pełni naukowe. I ja tylko o takich argumen-
tach mówiłem. Nie wymieniłem żadnych substancji poza 
tymi, w odniesieniu do których jest absolutnie, totalnie 
udokumentowane… Są dziesiątki czy setki publikacji na-
ukowych na ich temat. Nie mówiłem o żadnej substancji, 
która byłaby według mnie jakaś tam… Nie mówiłem, że 
mnie się coś wydaje czy że komuś się coś wydaje. Nie 
cytowałem też… Pan profesor słusznie tutaj podkreślił, 
nazywając czasopisma typu „Wprost” i jakieś tam jeszcze 
inne „czasopismami medycznymi”… Bo takie źródła to 
w ogóle nieporozumienie, zupełnie nie o nie chodzi. Tylko 
i wyłącznie przesiane, przeselekcjonowane publikacje na-
ukowe. Dziękuję.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:

Proszę bardzo.
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dowanie największy biznes, tak więc właśnie to sprzedawa-
ła. Teraz jest wielkie oburzenie, i wśród rodziców, i wśród 
dzieci, bo one tak naprawdę po prostu nie wiedzą, czym one 
mają zastąpić te wszystkie słodkie lizaki, cukiereczki itd. 
Tak więc wydaje mi się, że wsparcie w szkołach, wsparcie 
państwa z fundacji… Żeby dzieci jednak spotykały się 
z kimś, kto im opowie o zdrowym odżywianiu, z kimś, 
kto im powie chociażby: słuchajcie, tak powinno wyglądać 
wasze śniadanie, spróbujcie tak zrobić w domu. Bo, tak 
jak tutaj zwróciliśmy uwagę, bardzo wiele dzieci nie je 
śniadania przed wyjściem do szkoły. Potem się dziwimy, 
że w klasach nie możemy nad takimi dziećmi zapanować. 
A przyczyną jest między innymi to, że, po pierwsze, nie 
zjedzą nic w domu przed wyjściem do szkoły, a po drugie, 
zjedzą w szkole słodycze, które do tej pory mogły kupować. 
No i chodzą takie nabuzowane. Ja sama z doświadczenia 
wiem, że jeżeli dam dzieciom obiad, kiedy przyjdą ze szko-
ły, to po prostu mam w domu spokój. One są najedzone. 
A jeżeli przyjdą i z jakiegoś powodu obiadu nie ma, to one 
po prostu, że się tak wyrażę, polują na coś do zjedzenia. I to 
wszystko, o czym tu mówię, jest moim zdaniem szalenie 
ważne. Ale ja wspomnianego wsparcia w ogóle nie widzę. 
Poza tym, że zakazano sprzedawania czegoś w sklepikach, 
nie widzę innych metod wspomagania…

No, u nas dyrektorka w ogóle nie uznała, że byłoby to 
wartościowe, gdyby dzieci dowiedziały się czegoś o zdro-
wym odżywianiu. Pani załamuje ręce, bo nie ma czego 
sprzedawać w sklepiku, wszyscy są niezadowoleni. A myślę, 
że wspomniane informacje, wprowadzane zwłaszcza w naj-
młodszych klasach, mogłyby odnieść pozytywne skutki.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:
Bardzo dziękuję za wypowiedź.
Jeszcze tylko poproszę, aby się pani przedstawiła, do 

protokołu, ponieważ musimy zanotować…
(Członek Rady Nadzorczej Bio Planet SA Barbara 

Strużyna: Barbara Strużyna, firma Bio Planet.)

Moderator Wojciech Marciszewski:
Dziękujemy bardzo.
Cieszę się, że pani podniosła akurat wspomniany temat, 

ponieważ właśnie do tego zmierzają nasze działania. A, tak 
jak wspominałem, sama świadomość rodziców w zakresie 
odżywiania własnych dzieci jest dosyć niska. Przytaczałem 
już badania, z których wynika, że – przypomnę – 58% ro-
dziców nie widzi związku pomiędzy nadmiernym spoży-
waniem słodyczy a chorobami cywilizacyjnymi i otyłością. 
Tak więc zgadzam się jak najbardziej, że wszystkie zmiany, 
które wprowadzamy, powinny być poparte edukacją. I to 
edukacją zarówno rodziców, jak i dzieci. I tylko w takim 
wydaniu wspomniane działania mają szansę powodzenia. 
Bo jeżeli rodzice nie będą rozumieli zmian, choćby naj-
słuszniejszych, wprowadzających – wzorem choćby takich 
państw jak Szwecja, Włochy, czy Niemcy – taki obowiązek, 
aby w pożywieniu podawanym dzieciom w szkołach było 
minimum 30% czy 50% pożywienia ekologicznego, ze źró-

ją pewnych założeń i zaleceń czy nie umieją tłumaczyć 
dokumentów międzynarodowych. Szeroka dyskusja, która 
dotyczy listy produktów przeznaczonych do dystrybucji 
w szkołach, w żywieniu zbiorowym… Wspomniana lista 
naprawdę została opracowana przez specjalistów, w od-
niesieniu do zaleceń, które funkcjonują w krajach Unii 
Europejskiej, ale także – i eksperci na pewno są z tego 
dumni – w odniesieniu do nowego dokumentu Światowej 
Organizacji Zdrowia z 2015 r., gdzie mowa o profilu skład-
ników odżywczych w produktach, które powinny być dzie-
ciom polecane, i produktach, które powinny być dla nich 
zakazane. Taki dokument został opracowany. I myślę, że 
warto by było, żeby osoby – w tym specjaliści – które mają 
rozterki, zajrzały do wspomnianego dokumentu. Wartość 
odżywcza i jakość zdrowotna żywności przeznaczonej dla 
dzieci, dla najmłodszych dzieci, na pewno powinna być pod 
specjalnym nadzorem. (Oklaski)

Moderator Wojciech Marciszewski:
Bardzo dziękujemy.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze.
W takim razie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak?

Członek Rady Nadzorczej Bio Planet SA 
Barbara Strużyna:
Ja mówię głośno, więc może powiem bez mikrofonu.
Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na to, że jeśli 

chodzi o sklepiki szkolne, o produkty żywieniowe w skle-
pikach szkolnych… No, moim zdaniem, w całym tym za-
mieszaniu brakuje pewnego rodzaju edukacji w szkołach, 
edukacji dzieci, a przy okazji także i rodziców. Myślę, że 
w przypadku dzieci z pierwszych, drugich i trzecich klas, 
dla których autorytet nauczycieli oraz generalnie osób, 
które przychodzą do szkoły, jest jeszcze bardzo duży i, że 
tak powiem, niezaburzony przez środowisko zewnętrz-
ne, duże korzyści może przynieść właśnie promowanie 
zdrowego odżywiania, w ogóle przekazywanie informacji 
na omawiany tu temat. Bo dzieci tak naprawdę niczego 
o nim nie wiedzą.

Ja mam dwoje dzieci w szkole podstawowej. I w ich 
szkole nigdy nie było pogadanki na temat zdrowego od-
żywiania. Oczywiście, dzieciom przedstawia się piramidę 
zdrowego żywienia, bo ona zawsze znajdzie się gdzieś 
w podręczniku czy na jakichś schematach. Ale tak napraw-
dę… Oni nie wiedzą, jak wspomniany temat ugryźć. W do-
mach, za pośrednictwem telewizji, mediów, jesteśmy po 
prostu bombardowani przez wielkie koncerny reklamami 
żywności wysoko przetworzonej, która zawiera cukier, 
sól itd. Wszyscy są tam szczęśliwi, uśmiechnięci… Tak że 
skąd dzieci mają brać informacje w zakresie tego, jak się 
odżywiać? Wiadomo, że z domu, na pewno. Ale ja sama 
z doświadczenia wiem, że jest to bardzo trudne, że jeżeli nie 
mamy odpowiedniego wsparcia w szkole. Ja przez dwa lata 
nie dawałam moim dzieciom żadnych pieniędzy do szkoły, 
żeby nie kupowały sobie wszystkich tych słodkości, które 
tam były oferowane. No bo pani akurat na tym robiła zdecy-
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względzie z dyrektorem szkoły i z rodzicami. Tak więc 
tu też jest możliwość, ogromny potencjał, aby w szkole 
wspomniane działania po prostu realizować.

Tak że chciałabym po prostu zwrócić państwa uwagę 
na to, że my, jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, od-
powiadamy za przygotowanie pewnych przepisów prawa. 
A realizowane są one już lokalnie, w szkole. Za ich reali-
zację odpowiadają dyrektor, ale też organy szkoły, między 
innymi Rada Rodziców. Tak że zachęcam do otwartych 
rozmów i do prowadzenia pewnych działań, które po prostu 
będą korzystne dla dzieci.

I chciałabym jeszcze powiedzieć, że Ośrodek Rozwoju 
Edukacji… To jest ogólnopolska placówka doskonalenia 
nauczycieli, która przygotowuje materiały dla nauczycieli, 
ale też dla rodziców. Można wejść na stronę wspomniane-
go ośrodka, tam są naprawdę bardzo ciekawe publikacje. 
Wydaliśmy między innymi taką małą książeczkę dla dyrek-
torów szkół dotyczącą organizacji drugich śniadań w szkole. 
Mamy bowiem świadomość, że to jest bardzo ważna sprawa, 
aby dziecko po prostu zjadło w szkole posiłek, przynajmniej 
właśnie drugie śniadanie albo obiad, ponieważ większość, 
bodajże 40%, przychodzi do szkoły bez pierwszego śnia-
dania. Zwłaszcza dzieci starsze. Tak więc jest możliwość, 
aby na podstawie wspomnianej książeczki… W niej są po-
dane przepisy na ciekawe drugie śniadania, jak również są 
opisane działania edukacyjne, które mogą być prowadzone 
przy okazji. Dzieci same przygotowują pewne produkty i po 
prostu się tego uczą. To nie jest kwestia tylko przekazywania 
wiedzy, ale właśnie kształtowania nawyków i umiejętności. 
Zwracamy na to dużą uwagę.

Została również opublikowana i upowszechniona we 
wszystkich szkołach książeczka pod redakcją pani doktor 
Oblacińskiej dotycząca nadwagi wśród dzieci i tego, w jaki 
sposób szkoła powinna realizować politykę profilaktyczną 
i wychowawczą wobec wspomnianych dzieci.

Tak że mogłabym sporo tutaj mówić na temat różnych 
działań edukacyjnych i, można powiedzieć, wspierają-
cych szkołę, które są skierowane właśnie do rodziców, do 
nauczycieli, ale też do uczniów, i które można po prostu 
wykorzystywać w codziennej praktyce. Ale, tak jak po-
wiedziałam, ważne jest w tym wszystkim to, aby również 
rodzice wykazali dużą aktywność, chęć współpracy z pielę-
gniarką szkolną, z dyrektorem szkoły, i tworzyli dokumenty 
wewnętrzne szkoły, które umożliwią szkole realizowanie 
wspomnianych zadań. Dziękuję.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:
Bardzo dziękujemy.
Proszę.

Przedstawicielka 
Magazynu „Manager” 
Weronika Piętowska-Herman:
Ja mam pytanie do Fundacji „Rodzice Przyszłości”: 

czy państwo, jako fundacja, zamierzają prowadzić właśnie 
uświadamianie rodziców i dzieci, w szkole albo poza szkołą? 

deł ekologicznych… Nawet jeżeli wprowadzane rozwiązania 
będą bardzo pozytywne, to rodzice nie będą ich rozumieli. 
Nie będą rozumieli powodów, dla których należy coś takiego 
czynić, a przede wszystkim nie będą rozumieli korzyści, 
które dzięki takim działaniom uzyskają ich dzieci i oni sami, 
w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

Dlatego zgadzamy się, że edukacja jest bardzo istot-
nym elementem. I z tym właśnie wiąże się inauguracja 
naszej kampanii, która ma zmierzać do popularyzowania 
wiedzy o odżywianiu, o diecie, zarówno matek w ciąży, 
jak i rodziców, którzy mają dzieci już, że tak to określę, 
usamodzielnione, chodzące do podstawówek. Po to, aby 
wspomniane decyzje były decyzjami świadomymi.

Widzę, że pani się zgłasza, prosimy.
Tylko proszę o przedstawienie się, żeby można było 

wpisać do protokołu.

Główny Specjalista w Departamencie 
Kształcenia Ogólnego i Wychowania 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Teresa Szopińska-Grodzka:
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo za zaproszenie na konferencję. 

Przepraszam, ja trochę chrypię, bo mam zapalenie krtani. 
Ale bardzo mi zależy, żeby się wypowiedzieć, ponieważ 
jestem pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i chciałabym powiedzieć, że problematyka zdrowego żywie-
nia dzieci w szkole jest dla nas bardzo ważna. Wspomniana 
tu kwestia jest uzależniona od tego, w jaki sposób organy 
szkoły wykorzystają prawo oświatowe, które umożliwia 
ustalenie, w sposób demokratyczny, pewnych zasad, zarów-
no przez rodziców, jak i przez dyrekcję szkoły. Ponieważ 
zgodnie z prawem oświatowym jest tak, że to dyrektor szko-
ły decyduje o tym, w jaki sposób będą w szkole realizowane 
działania, zarówno wychowawcze, jak i profilaktyczne. 
W każdej szkole istnieje też Rada Rodziców. I podczas two-
rzenia programu wychowawczego szkoły, w ramach którego 
mogą być zaplanowane na przykład bardzo szczegółowe… 
Czy to edukacja, czy to szkolenia, zarówno dla dzieci, jak 
i dla nauczycieli czy rodziców… To wszystko może być 
włączone w program wychowawczy szkoły. I takie działa-
nia są uzależnione w dużej mierze właśnie od inicjatywy 
rodziców, którym zależy na takiej, a nie innej edukacji.

Poza tym chciałabym powiedzieć, że w ramach eduka-
cji zdrowotnej systematycznie przekazywane są dzieciom 
informacje na temat prawidłowych nawyków żywienio-
wych. Są też realizowane różnego rodzaju warsztaty i spo-
tkania, między innymi z organizacjami pozarządowymi, 
dotyczące kształtowania prawidłowych nawyków żywie-
niowych, realizowane są liczne programy, na przykład, 
przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, przez „Szkołę na 
widelcu” czy fundację ochrony środowiska. To nie jest 
tak, że nic się nie dzieje. Tylko wszystko to zależy od 
indywidualnej szkoły i od aktywności całego środowiska 
w danej szkole, od tego, jakich działań życzą sobie rodzice 
i jakie działania są po prostu preferowane przez nauczy-
cieli. Proszę też pamiętać, że w szkole jest pielęgniarka, 
która wśród swoich zadań ma obowiązek realizowania 
działań z zakresu promocji zdrowia, współpracy w tym 
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znajduje się tam ponad sto pięćdziesiąt krótkich filmów. 
Niestety, żyjemy w takich czasach, że filmy dłuższe niż 
trzy- czy czterominutowe nie przykuwają uwagi odbiorców 
przez cały swój czas trwania. Zaletą wspomnianego zbioru 
filmów jest to, że prosimy o opinię specjalistów z różnych 
dziedzin. I dzięki temu rodzice mogą wysłuchać opinii 
z różnych punktów widzenia, wyrobić sobie własną opinię 
na dany temat i podjąć suwerenną decyzję, ocenić, czy po-
stępują ku świadomemu rodzicielstwu i czy przedstawione 
informacje są dla nich ciekawe.

Również w najnowszej kampanii będziemy powiększać 
liczbę filmów zamieszczonych w vademecum. Zostaną 
również opublikowane dwa testy. Obecnie został już opu-
blikowany pierwszy test, który ma przewrotny tytuł „Jak 
urodzić zdrowe dziecko?” i kierowany jest właśnie do ma-
tek planujących ciążę lub będących w ciąży. Omawia on 
najważniejsze aspekty związane właśnie z odżywianiem, 
mające największy wpływ na prawidłowy rozwój płodu, 
dziecka. A w najbliższym czasie zostanie opublikowany 
drugi test, który będzie się odnosił do odżywiania dzieci 
w wieku późnoprzedszkolnym i wczesnoszkolnym. I tam 
z kolei będą zawarte elementy związane właśnie z odży-
waniem dzieci.

Trzecim kanałem, który zawsze wykorzystujemy w na-
szych działaniach, jest element bezpośredniego kontaktu, 
warsztaty prowadzone zarówno z dziećmi, jak i z rodzica-
mi. Bardzo pozytywnym oddźwiękiem cieszyły się nasze 
warsztaty pod tytułem „Eko-senior”, które prowadziliśmy 
w Łodzi od maja do września. Prowadzone były spotkania 
z osobami 60+, czyli z seniorami, dotyczące właśnie odży-
wiania, zdrowia i tego, w jaki sposób mogą swoim wnukom 
przekazać wiedzę o prawidłowym odżywianiu. Co więcej, 
warsztaty, o których mowa, były organizowane na terenie 
ogródków działkowych, tak więc kolejnym elementem było 
przekazywanie wiedzy o tym, jak z wykorzystaniem ogród-
ków działkowych można uprawniać żywność ekologiczną, 
czym ta żywność ekologiczna tak naprawdę różni się od 
żywności konwencjonalnej… Może nawet nie tyle o tym, 
czego ma więcej, ale właśnie o tym, czego nie zawiera, 
jakich szkodliwych substancji nie zawiera i co się z tym 
wiąże. I, tak jak mówiłem, warsztaty wywołały bardzo 
pozytywny oddźwięk. Już na długo po ich zakończeniu 
dziadkowie wciąż dzwonią do nas, żeby się pochwalić, co 
udało im się zrobić, jak udało im się poprawić, na przykład 
dzięki diecie, własne wyniki badań czy jak udało im się 
wpłynąć na to, żeby ich dzieci zmieniły sposób odżywiania 
ich wnuków. Tak że… To ostatni z omawianych elementów, 
jest on niezwykle ważny.

Nie wiem, czy pani z ministerstwa edukacji jeszcze 
jest…

(Głos z sali: Wyszła.)
A, wyszła. Szkoda, bo zamierzałem właśnie poruszyć 

jeszcze jeden ważny temat i poprosić o kontakt. Ale to 
innym razem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? O, to świetnie.
Chodziło mi o to, żeby udostępnić rodzicom ścieżkę… 

Chodzi o to, w jaki sposób rodzice, którzy skorzystają 
z naszych materiałów, mogą wpływać w swojej szkole na 
programy edukacyjne, dla nich samych i dla dzieci, w jaki 

Dlaczego o to pytam? Ponieważ okazało się, że w Hiszpanii 
lekarz kardiolog założył fundację i została przez niego napi-
sana książeczka dla dzieci od szóstego do dwunastego roku 
życia. Bardzo zabawna, o dziewczynce Lizie…

(Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski: Mamy tę książkę.)

Myśmy z koleżanką ją tłumaczyły… Właśnie nie wiem, 
czy pan słyszał o tej książce…

(Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski: „Maleńka nauka o zdrowiu”. Tak, 
znamy tę książkę.)

Tak, tak. No właśnie, i pozytywne wyniki… 
Uświadamianie rodziców i dzieci, że mają zjeść śniada-
nie, że telewizja, że pójście spać… I to wszystko w formie 
takiej, można powiedzieć, baśni. Teraz w firmach jest moda 
na storytelling. Uważam, że wspomniana książeczka jest 
właśnie tak napisana, to jest taki storytelling. I jest bardzo 
przemawiająca…

Tak więc czy… To niekoniecznie musi być ta książecz-
ka, którą my tłumaczyłyśmy. Ale wydaje mi się, że jakieś 
omówienie naukowe czy podawanie jakichś przykładów 
procentowych nie działa tak bardzo na emocje – a żeby 
się zmienić, potrzebne są emocje, i rodziców, i dzieci – 
jak właśnie wspomnianego typu książeczki, takie, które 
opierają się na storytellingu. Czy państwo stosują taką 
promocję? Dziękuję.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Rodzice Przyszłości” 
Wojciech Marciszewski:
Już mówię. Tak. Dzisiejsze spotkanie ma charakter, 

że się tak wyrażę, procentowy, ponieważ ono jest prze-
znaczone dla ograniczonego grona obiorów, którzy, tak 
to nazwijmy, są w temacie. A nasze działania kampanijne 
zazwyczaj opierają się na trzech, że tak powiem, kanałach, 
którymi staramy się przyciągnąć uwagę, przede wszyst-
kim rodziców, bo do nich kierujemy większość naszych 
materiałów edukacyjnych. Pierwszym ze wspomnianych 
kanałów jest test świadomego rodzica. W trakcie każdej 
z kampanii publikujemy osobną edycję testów, związaną 
z tematem kampanii. Taki test jest pewnego rodzaju pro-
wokacją, ponieważ jego głównym celem wcale nie jest 
ocenianie rodziców. Z naszego doświadczenia wynika, 
że dużo osób lubi się przetestować, a test jest za każdym 
razem skonstruowany w taki sposób, żeby już w trakcie 
jego rozwiązywania przekazywał wiedzę. Jest on skon-
struowany w taki sposób, żeby inspirować rodziców do 
poszukiwania wiedzy, żeby wskazać im obszary, które 
naszym zdaniem mogą być dla nich ciekawe, informacje, 
z którymi wcześniej mogli się nie spotkać. I w taki właśnie 
interaktywny sposób… Każde pytanie testu jest opatrzone 
wyświetlanym później komentarzem eksperta, wyjaśnia-
jącym, dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa, jakie 
są uwarunkowania danego tematu.

A to wszystko odnosi się do zdobywania wiedzy za po-
średnictwem drugiego ze wspomnianych kanałów, który co 
roku rozwijamy, a mianowicie „Vademecum świadomego 
rodzica”. To jest taki poradnik, wideoporadnik, dostępny 
bezpłatnie, online, na naszej stronie internetowej. Obecnie 
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Skoro nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim zebranym za uczestnictwo w naszym 
seminarium. I zapraszam do odwiedzenia naszych stron in-
ternetowych w celu pobrania materiałów edukacyjnych.

Dziękuję bardzo.

sposób mogą współtworzyć… Żeby była gotowa ścież-
ka dla rodzica, który chciałby zaangażować się właśnie 
w krzewienie informacji na temat zdrowego odżywiania.

(Głos z sali: Dziękuję i gratuluję.)
Dziękujemy bardzo.
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