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W odpowiedzi na PROGRAM „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: 
europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym", w imieniu 
Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych im. prof. Włodzimierza 
Sedlaka z siedzibą w Jaworznie, przedstawiam (w bardzo dużym skrócie) propozycję działań, które 
przyczynowo doprowadzą do zrealizowania w/w Programu: 
1. Rozwinąć jako cel główny, strategiczny, hodowlę bydła mlecznego, produkcję masła, bardzo 
tłustej śmietany i serów. 
2. Rozwinąć produkcję żywca wieprzowego, wykorzystując część białka, węglowodany i składniki 
mineralne z mleka. 
3. Rozwinąć hodowlę kur niosek i produkcję jaj. 
4. Maksymalnie przybliżyć przetwórstwo do producenta. 
5. Rozwinąć te gałęzie produkcji roślinnej, które bezpośrednio dają białkoi tłuszcz o wartości 
przydatnej w żywieniu człowieka. Praktycznie będą to orzechy laskowe, orzechy włoskie i 
słonecznik. 
6. Rozwinąć produkcję soi – tylko na pasze. 
7. Rozwinąć hodowlę kóz i produkcję trwałych przetworów z mleka koziego. 
8. Rozwinąć hodowlę gęsi z ich tuczem. 
9. Proponować ludziom odżywianie się wg zasad żywienia optymalnego (zwanymi też dietą 
optymalną) opracowaną przez dr Jana Kwaśniewskiego. 
10. Zabezpieczenie dla ludzi właściwej ilości produktów spożywczych zawierających najlepsze (z 
punktu widzenia biochemii człowieka) białko, tłuszcz i węglowodany – pozwoli na stosowanie 
żywienia optymalnego ludzi a tym samym zapobieganie chorobom i przyczynowe leczenie chorych. 
11. Ludzie żywiący się optymalnie mają bardzo dużo energii, chętnie zatem ćwiczą, biegają i 
uprawiają sporty, uzyskując lepsze wyniki. 
 
W/w propozycje wynikają z faktu realizowania już zadań Stowarzyszenia które reprezentuję. 

W 1998 roku powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. prof. 
Włodzimierza Sedlaka z siedzibą w Jaworznie /KRS 0000165877/. 
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie szerokiego zainteresowania i organizowanie członków, w 
działalności na rzecz ochrony zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, 
pomocy oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów jak również stymulowanie rozwoju 
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działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej związanej z nowoczesnym, 
optymalnym odżywianiem się ludzi.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. popularyzowanie nowoczesnego, optymalnego 
modelu odżywiania się ludzi oraz upowszechnianie osiągnięć i efektów stosowania żywienia 
optymalnego, opracowanych przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego, inicjowanie i koordynowanie 
badań naukowych oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi placówkami produkcji i 
gospodarki żywnościowej, integrowanie środowisk zainteresowanych optymalnym modelem 
odżywiania się i wymianą doświadczeń, organizowanie kontaktów między przedstawicielami 
klasycznej medycyny a lekarzami propagującymi optymalny model odżywiania, a także osobami, 
które stosując ten model odżywiania uzyskały poprawę stanu zdrowia, propagowanie prowadzenia 
zdrowego trybu życia, w tym: odżywiania się i rehabilitacji, poprzez organizowanie szkoleń oraz 
prowadzenie działań zapobiegawczych przez wykwalifikowanych specjalistów z tych zakresów. 
Obecnie Stowarzyszenie ubiega się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. 
Mamy ponad 8000 członków, lecz działalność statutową kierujemy do szeroko pojętej społeczności 
zainteresowanej zdrowym życiem, które można uzyskać poprzez najlepsze (optymalne) odżywianie 
i utrzymywanie sprawności fizycznej. Nasi członkowie i sympatycy zorganizowani są w 60 
Oddziałach na terenie całej Polski. Wśród nich są przedstawiciele wszystkich grup społecznych: 
lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, rolnicy, producenci żywności, wśród których są ludzie zdrowi 
chcący zachować to zdrowie, a także ludzie, którzy dzięki stosowaniu żywienia optymalnego 
pozbywają się chorób i praktycznie zapobiegają chorobom. 
 

Twórcą żywienia optymalnego jako metody zapobiegania i leczenia przyczynowego wielu chorób 
jest Jan Kwaśniewski – lekarz balneolog z Ciechocinka. 
Te zasady żywienia optymalnego człowieka oparte są na aktualnym stanie wiedzy biochemicznej i 
fizjologicznej pozwalające na profilaktykę praktycznie bardzo wielu chorób a przede wszystkim otyłości i 
chorób, które są następstwem otyłości. 
Żywienie Optymalne polega na spożywaniu odpowiednich, zgodnych z indywidualnym 
zapotrzebowaniem ilości białek, tłuszczów i węglowodanów. Określeniu zapotrzebowania służy ustalona 
przez dr. Jana Kwaśniewskiego proporcja: Białka 1, Tłuszcze 3,5, Węglowodany 0,8 (g/kg należnej masy 
ciała/dobę). Widoczna jest duża przewaga tłuszczów nad węglowodanami, odwrotnie do propagowanych 
w tzw. piramidach żywieniowych.  

Dzisiaj potwierdzeniem skuteczności Żywienia Optymalnego są stosujący je ludzie, wyleczeni z 
nieuleczalnych chorób, takich jak: otyłość, cukrzyca typ I i II, astma, choroby reumatyczne, zwyrodnienia 
stawów, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i wielu innych. Na Żywieniu Optymalnym cukrzyca cofa się 
bardzo szybko - odstawienie leków udaje się osiągnąć w 90% przypadków - a jest to choroba, której 
koszty społeczne znacznie przekraczają wydatki wszystkich pozostałych. Pozytywne skutki osiągane na 
żywieniu dr. Kwaśniewskiego spowodowały, że jest ono coraz szerzej stosowane w Polsce i na świecie 
szczególnie wśród Polonii. 

Obecnie populację tzw. Optymalnych szacuje się na ponad 2 mln ludzi. Dietę optymalną stosują 
naukowcy, politycy, lekarze, dziennikarze, aktorzy i wielu ludzi w Polsce i na całym świcie, m.in. znany 
polski polityk Lech Wałęsa, który wyleczył się z cukrzycy i odstawił leki. 

Żywienie Optymalne, dzięki staraniom dr. Jana Kwaśniewskiego, było przedmiotem badań 
naukowych na początku lat 80-tych. Badaniami objęto najpierw zwierzęta a później ludziach  w 
różnych grupach wiekowych. Badania te przeprowadziło 11 profesorów i docentów wraz z 
zespołami pod kierunkiem prof. H. Rafalskiego na polecenie komisji powołanej przez Premiera 
Rządu Piotra Jaroszewicza. Na badania rząd przeznaczył środki finansowe z Ministerstwa Nauki, 
pomimo przeszkód ze strony Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Żywności i Żywienia. Niezależne 
opinie na temat tych badań  na podstawie dostarczonej dokumentacji wyrazili prof. Jan Tatoń i prof. 
Jan Hasik. Prof. J. Tatoń napisał w opinii: „…autorzy udowodnili, że dieta niskowęglowodanowa i 
bogatotłuszczowa w badanym okresie (6 miesięcy) nie jest szkodliwa”, z kolei prof. J. Hasik 
napisał: „Ponieważ dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że stosowana dieta nie jest 
szkodliwa, należy zgodzić się z autorami, że winna nastąpić kontynuacja badań u chorych”.  
Planowane rozległe badania na ludziach w latach 1981-85 nie doszły do skutku, a przeznaczone na 
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nie fundusze w czasie stanu wojennego zostały użyte inaczej. Są dokumenty potwierdzające te 
fakty.  

Dr Jan Kwaśniewski jest autorem bardzo dużej ilości artykułów i wielu pozycji 
książkowych, które w ostatnich dziesięciu latach były sprzedawane w prawie największych 
ilościach w Polsce. Niektóre z nich przetłumaczone zostały na język angielski, niemiecki, czeski, 
rosyjski a przygotowywane są do wydania również w języku francuskim. Wiedza dr Jana 
Kwaśniewskiego dostępna jest w poniższych tytułach książkowych: 
1. Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski „Tłuste Życie”  – Wydawnictwo „WGP”   
    Warszawa 1997 r. 
2. Jan Kwaśniewski „Żywienie Optymalne” – Wydawnictwo „WGP” Warszawa 1999  
3. Jan Kwaśniewski Marek Chyliński „Dieta Optymalna” – Wydawnictwo „WGP” Warszawa   
    1999  
4. Jan Kwaśniewski „Odpowiedzi na listy I” - Wydawnictwo „WGP” Warszawa 2001  
5. Jan Kwaśniewski „Odpowiedzi na listy II” - Wydawnictwo „WGP” Warszawa 2001 
6. Jan Kwaśniewski „Odpowiedzi na listy III” - Wydawnictwo „WGP” Warszawa 2002 
7. Jan Kwaśniewski  „Książka Kucharska” – Wydawnictwo „WGP” Warszawa 2002 
8. Jan Kwaśniewski Marek Chyliński – „Dieta Optymalna, Dieta Idealna” - Wydawnictwo   
     „WGP” Warszawa 2004 
9. Jan Kwaśniewski  „Jak nie Chorować” - Wydawnictwo „WGP” Warszawa 2005. 
 
        
 
                                                         Prezes Zarządu Głównego OSBO – Adam Jany 
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