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Ju¿ 2500 lat temu Hipokrates sformu³owa³ maksymê
"Niech ¿ywnoœæ bêdzie twoim lekiem, a lek ¿ywnoœci¹".
Moim pragnieniem jest, abyœmy kupowali artyku³y
¿ywnoœciowe tak œwietnej jakoœci, ¿e bêd¹ s³u¿y³y
naszemu zdrowiu jak najlepszy lek.

Zanim jednak spe³ni siê marzenie Hipokratesa, trzeba
trochê powalczyæ. Ja zaczê³am tê walkê ju¿ prawie 10 lat
temu, a w 2005 roku publicznie sformu³owa³am has³o:
"Czy wiesz co jesz?", które do dzisiaj jest podejmowane
przez prasê, co mnie osobiœcie bardzo cieszy.

Pytanie to zada³am podczas konferencji nt. bezpie-
czeñstwa zdrowotnego ¿ywnoœci, które zorganizowa-
³am z w³asnej inicjatywy w Sejmie (z pomoc¹ Klubu Par-
lamentarnego PSL) w czerwcu 2005 roku. By³a to moja
reakcja na pokazany w telewizji i prasie przyk³ad firmy
"Constar", która wycofywa³a ze sklepu spleœnia³e wêdliny,
my³a je, nastêpnie wk³ada³a ponownie w pró¿niowe
opakowania i zawozi³a towar do sklepu. Przedsiêbior-
stwo mia³o powi¹zania z koncernem "Smithfield", który
w kilkunastu punktach w Polsce prowadzi fermy wielko-
przemys³owego tuczu œwiñ. O praktykach amerykañ-
skiego koncernu, niezbyt przyjaznych œrodowisku i kon-
sumentom pisaliœmy na ³amach ekologicznych pism. 

Podczas wspomnianych konferencji w Sejmie powo-
³aliœmy Zespó³ ds. Bezpieczeñstwa Zdrowotnego ¯yw-
noœci, który zebra³ siê tylko raz. Niestety zabrak³o woli
kontynuacji dzie³a. W Sejmie, 24 czerwca 2005 roku,
mówiliœmy o potrzebie powo³ania Urzêdu ds. Bezpie-
czeñstwa ¯ywnoœci, który skonsoliduje pracê piêciu
urzêdowych inspekcji, podleg³ych trzem ministrom. 

Problem ten ujê³am w swoim programie wyborczym
(by³am kandydatk¹ na Senatora RP). Mandatu nie otrzy-
ma³am, ale nadal "robi³am swoje": powo³a³am Fundacjê
Dobre ¯ycie, aby byæ bardziej skuteczn¹.

Tymczasem idee ¿y³y swoim ¿yciem. Ju¿ w kilka mie-
siêcy "po" rz¹d podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do stwo-

rzenia superurzêdu. Bardzo ucieszy³a mnie wiadomoœæ,
¿e w Ministerstwie Rolnictwa powsta³ specjalny zespó³
roboczy ds. bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, który pracowa³
nad projektem powo³ania Pañstwowej Inspekcji Kontroli
¯ywnoœci. Mia³aby ona przej¹æ zadania zwi¹zane
z kontrol¹ ¿ywnoœci, które obecnie dzieli miêdzy siebie
wiele odrêbnie dzia³aj¹cych instytucji. Chodzi³o m.in.
o uproszczenie systemu kontroli ¿ywnoœci, efektywne wy-
korzystanie potencja³u laboratoryjnego i zasobów ludzkich
istniej¹cych inspekcji, zwiêkszenie czêstotliwoœci kontroli.

W Unii panuje tendencja do ³¹czenia inspekcji zaj-
muj¹cych siê bezpieczeñstwem ¿ywnoœci. Tak sta³o siê
m.in. w Belgii, a wczeœniej w Norwegii i Francji, taki sys-
tem mia³ powstaæ te¿ w Holandii.

Niestety planowana w Polsce zmiana nie zosta³a zreali-
zowana, problem konsolidacji s³u¿b nie zosta³ rozwi¹zany.
Tymczasem bezpieczeñstwo ¿ywnoœci to sprawa wagi
narodowej i miêdzynarodowej. Dotyczy bowiem zdro-
wia i ¿ycia ludzi. To tak¿e kwestia podstawowa dla inte-
resów rolnictwa oraz przemys³u spo¿ywczego. Od tego
zale¿y sukces rynkowy firm.

Ca³y ³añcuch ¿ywnoœciowy musi dobrze funkcjonowaæ,
a to jest mo¿liwe tylko przy skutecznym systemie kontroli
i egzekwowaniu wymogów prawa. Bez rozwi¹zania tego
problemu wci¹¿ utrzymuje siê rozmycie kompetencji
kontrolnych w wielu inspekcjach podleg³ych ró¿nym mini-
sterstwom. Dlatego z uporem powtarzam: potrzebny
jest jeden urz¹d, który kontrolowa³by ¿ywnoœæ na wszyst-
kich etapach produkcji i obrotu.

Dzisiaj, po wielu konsultacjach wiem, ¿e z uwagi na
powszechne stosowanie chemii oprócz wspomnianego
superurzêdu, powinna powstaæ "Ustawa o zrównowa-
¿onym rozwoju przemys³u spo¿ywczego". Niezbêdne
jest tak¿e "Prawo ¿ywnoœciowe".

Kiedy wszystkie ww. elementy zostan¹ wdro¿one,
jest szansa, ¿e jakoœæ ¿ywnoœci ulegnie poprawie. 
Czego Pañstwu i sobie ¿yczê.                             WRC

Co z marzeniem Hipokratesa  
Wspó³czesna wiedza o cz³owieku pozwala ustaliæ potencjaln¹ d³ugoœæ ¿ycia na 100-120 lat. Je¿eli

jeszcze tego wieku nie do¿ywamy, dzieje siê tak najczêœciej wskutek ró¿nych pope³nianych przez nas
b³êdów dotycz¹cych stylu ¿ycia. Oznacza to, ¿e robimy pewne rzeczy, które nam szkodz¹, albo nie
robimy innych, które s¹ dla nas korzystne.

Wybitny lekarz kanadyjski, Marc Lalonde obliczy³, ¿e d³ugoœæ i jakoœæ ¿ycia cz³owieka zale¿¹ g³ównie
od czterech czynników. Lalonde obliczy³ te¿ przybli¿on¹ wartoœæ procentow¹ tych czynników. 

S¹ to (w przybli¿eniu): wyposa¿enie genetyczne - 12 proc., medycyna kliniczna/ lecznictwo - 18 proc.,
wp³yw œrodowiska - 14 proc., styl ¿ycia - 56 proc.

Wg WHO (Œwiatowa Organizacja Zdrowia) Polacy o ponad 8 lat wczeœniej trac¹ zdrowie od innych,
krócej te¿ ¿yj¹. W Polsce przedwczeœnie umiera 17 proc. kobiet oraz 30 proc. mê¿czyzn pomiêdzy 25. a 65. ro-
kiem ¿ycia. W Szwecji odpowiednio 4 i 10 proc. Francuzi ¿yj¹ o 6 lat d³u¿ej ni¿ my: kobiety o 5 i mê¿-
czyŸni o 7. Ocenia siê, ¿e Polak to najbardziej chory cz³owiek w Unii Europejskiej.

Co mamy robiæ, ¿eby przed³u¿yæ ¿ycie w zdrowiu? Zmieniæ styl ¿ycia, od którego tak wiele przecie¿ zale¿y. 
Co siê sk³ada na zdrowy styl ¿ycia? Wg. Zbigniewa Cendrowskiego s¹ to:
� W³aœciwe od¿ywianie siê � Systematyczna aktywnoœæ fizyczna � Umiejêtne ograniczanie

skutków dystresu (czyli stresu negatywneg) � Wyeliminowanie uzale¿nieñ 
Przede wszystkim powinniœmy wci¹¿ uzupe³niaæ nasz¹ wiedzê, aby wiedzieæ, jak mamy postêpowaæ,

co robiæ, aby przed³u¿yæ swoje ¿ycie i jak najd³u¿ej nie chorowaæ.
Staraæ siê trzeba przez ca³e ¿ycie. Powinniœmy mentalnie nastawiæ siê, ¿e chcemy o siebie zadbaæ,

aby jak najd³u¿ej zachowaæ zdrowie. W tym celu musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e ¿ycie bardzo d³ugo
daje nam szanse, bo wiêkszoœæ chorób jest chronicznych, wykluwaj¹ siê przez dziesi¹tki lat. Tak wiêc
zaczynaj¹c ju¿ dzisiaj inaczej ¿yæ, mo¿emy jeszcze zd¹¿yæ coœ ze sob¹ zrobiæ, aby "ubiec chorobê". 

Wszystkie nasze komórki, substancje i moleku³y s¹ w sposób ci¹g³y, jedna po drugiej wymieniane.
Po szeœciu miesi¹cach wszystkie s¹ nowe. Trzeba siê staraæ, aby materia³, z którego buduje siê te nowe
komórki by³ odpowiedniej jakoœci. Je¿eli przy tym bêdziemy pamiêtali o co najmniej trzech spacerach
w tygodniu, gimnastyce (cia³a i umys³u), radzili sobie ze stresem i nie wpadali w na³ogi - nasz stan
zdrowia poprawi siê zdecydowanie.

Profesor Marek Naruszewicz z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa
Badañ nad Mia¿d¿yc¹ twierdzi, ¿e 70 proc. Polaków nie powinno chorowaæ w ogóle. Powo³uje siê na
dane WHO, wg. których nawet 70 proc. wszystkich chorób ma swoje Ÿród³o w niew³aœciwym sposobie
od¿ywiania. Na liœcie chorób dietozale¿nych oprócz oty³oœci, mo¿emy znaleŸæ takie pozycje jak choroby
serca, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza, niedokrwistoœæ, czy zaburzenia rozwoju uk³adu nerwowego.

Jako za³o¿ycielka Fundacji Dobre ¯ycie, dodatku do "Przyrody Polskiej" - "Natura i Zdrowie",
dziennikarz z wieloletnim sta¿em od wielu lat doceniam wagê profilaktyki i si³ê informacji, dlatego
staram siê docieraæ z wiedz¹ do publicznoœci. Pracujê nad podniesieniem œwiadomoœci zdrowotnej
oraz zmian¹ prawa. 

Ju¿ po raz czwarty stajê do wyborów - tym razem do Parlamentu Europejskiego. Staram siê pozyskaæ
narzêdzia, dziêki którym bêdê bardziej skuteczna. O moich dzia³aniach i formach aktywnoœci prze-
czytacie Pañstwo w tym wydaniu "Dobrego ¯ycia", zamieœci³am tak¿e mój program wyborczy
oraz artyku³y o wa¿nych dla mnie sprawach. 

Proszê czytaæ - na zdrowie!
Walentyna Rakiel-Czarnecka
wiceprezes Fundacji Dobre ¯ycie

Pomys³ Œwiêta Polskiej Niezapominajki powsta³ w 2002 roku,
przy okazji importowanych Walentynek. Ojcem chrzestnym jest Andrzej
Zalewski z Eko-Radia Radiowej Jedynki. Redaktor Dniem Polskiej
Niezapominajki ustanowi³ 15 maja, a ja wymyœli³am Niezapominajkê
ca³oroczn¹. Wspó³tworzy³am fenomen Polskiej Niezapominajki.

Wkrótce po objêciu przeze mnie funkcji redaktora naczelnego "Przyrody
Polskiej" Andrzej Zalewski zaproponowa³, ¿ebyœmy razem promowali idee
Polskiej Niezapominajki. Pierwszy artyku³ ukaza³ siê na ³amach "Przyrody

Polskiej" ju¿ wiosn¹ 2002 roku. Redaktor Zalewski zachêca³ Ligê Ochrony
Przyrody, aby przyjê³a idee i logo Niezapominajki. Powo³aliœmy Kapitu³ê
Polskiej Niezapominajki, zosta³am jej cz³onkiem, a potem autork¹ i koor-
dynatorem ogólnopolskiej kampanii "Niezapominajka znakiem jako-
œci naszej postawy wobec przyrody i zrównowa¿onego rozwoju",
realizowanej przez LOP. Od tej pory przyjaciele mówi¹ do
mnie "Niezabudka".

Przyczyni³am siê do zdefiniowania pojêcia Nieza-
pominajka, razem z redaktorem Andrzejem Zalew-
skim tworzy³am za³o¿enia ruchu niezapominajko-
wego, promowa³am "niebieskie idee",
kierowa³am kampani¹, by³am autork¹
publikacji.

Moje dzia³ania w znacznym stopniu
przyczyni³y siê do upowszechnienia idei niezapomi-
najkowych, projekt by³ realizowany w ca³ym kraju,
przeszkoliliœmy i zaraziliœmy bakcylem niebieskiego
kwiatuszka bardzo du¿o ludzi. Uczestniczy³am w szkole-
niach, motywowa³am, pobudza³am do dzia³ania. Dziêki
redaktorowi Zalewskiemu, jego wspó³pracownikom, a tak¿e mojej
dzia³alnoœci powsta³ prawdziwy "ruch niezapominajkowy". Niezapominajka
sta³a siê symbolem naszej kultury ekologicznej, postawy wobec przyrody,

zrównowa¿onego rozwoju, tradycji. Wywo³uje pozytywne skojarzenia,
przypomina o potrzebie zachowania czystoœci wód, powietrza, gleby,
ró¿norodnoœci biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

oraz w³asnej to¿samoœci.
Niezapominajkê zaadaptowa³o wiele œrodowisk,

sta³a siê kluczykiem do serc, wyzwoli³a ogromny
potencja³ dobrej energii, podnosi poziom œwiado-

moœci ekologicznej i przyrodniczej. Pod tym
niebieskim sztandarem podejmowanych jest
wiele przedsiêwziêæ s³u¿¹cych œrodowi-
skom, regionom, Polsce. Niezapominajka
pomaga przywracaæ ³ad ducha i u³atwia

powrót do wartoœci, które zawsze
obowi¹zywa³y, a o których w nawa-

le obowi¹zków zapominamy.
"Ruch niezapominajkowy" to próba budo-

wania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Zróbmy
coœ dla swojego œrodowiska, otoczenia, swojej rodzi-

ny, siebie. Uczyñmy nasz œwiat bardziej znoœnym
i piêkniejszym, zadbajmy o przysz³oœæ tych, którzy

przyjd¹ po nas - zachêca i przypomina Niezapominajka.
Pamiêtajmy, ¿e Ziemiê tylko wypo¿yczyliœmy od naszych wnuków. 

WRC

Fenomen Polskiej Niezapominajki

Redaktor Andrzej Zalewski i autorka artyku³u 
na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Ligi Ochrony Przyrody


