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Redakcja nie odpowiada za treÊç og∏oszeƒ i nie 
zwraca materia∏ów nie zamówionych. Zastrzega-
my sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytu∏ów.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego 
wydawca wyraênie zastrzega, i˝ dalsze rozpowszech-
nianie materia∏ów opublikowanych w miesi´czniku 
”Naturalnie” jest zabronione.

Sprzeda˝ numerów bie˝àcych i archiwalnych „Natural-
nie” bez umowy i po cenie innej ni˝ wydrukowana jest 
nielegalna i grozi odpowiedzialnoÊcià prawnà.

* Dzi´kuj´
Z ca∏ego serca pragn´ Wam podzi´kowaç za nowà gazet´ 

„Naturalnie”. Prowadz´ kiosk z prasà i musz´ si´ Wam zwierzyç. 
Pierwszy numer gazety nieoczekiwanie odegra∏ ogromnà rol´ w 
moim ̋ yciu. Sta∏o si´ tak: pewnego ranka zobaczy∏am ko∏o kiosku 
policjantów i ju˝ wiedzia∏am, ˝e ten dzieƒ nale˝y do straconych. 
W∏amanie. Mam 48 lat, pracuj´ po 12 godzin dziennie, wi´c nie 
musz´ t∏umaczyç, jaki sza∏ mnie ogarnà∏. Wszystko traci∏o sens. 
Zero optymizmu. Po usuni´ciu szkód usiad∏am i jak zawsze, z 
du˝ym uczuciem zacz´∏am obs∏ugiwaç klientów. W wolnej chwili 
usi∏owa∏am coÊ przeczytaç, ale wszystkie tytu∏y mnie dra˝ni∏y. I 
nagle zatrzyma∏am wzrok na nowej gazecie, przypominajàc so-
bie, ˝e nic o niej nie wiem. Zobaczy∏am uÊmiechni´tà twarz pani 
Marii, przyjrza∏am si´ pani Barbarze i zacz´∏am czytaç kartk´ za 
kartkà. Ka˝dy artyku∏ dawa∏ mi nadziej´, podnosi∏ na duchu i to-
nowa∏ mojà nienawiÊç. Po przeczytaniu ca∏ej gazety wiem ju˝, co 
oznacza, ˝e „trzeba byç w odpowiednim czasie, w odpowiednim 
miejscu”. Wy spe∏niliÊcie te warunki. To cud, ˝e majàc tak du˝y 
wybór prasy, si´gn´∏am akurat po „Naturalnie”. Da∏am gazet´ na 
czo∏owe miejsce, a póêniej do koƒca dnia ∏owi∏am same „rodzyn-
ki”. Dosta∏am od klienta (na otarcie ∏ez) bukiet kwiatów, ludzie 
pocieszali mnie i ˝ycie nabiera∏o rumieƒców.

Poniewa˝ jest to pierwszy numer „Naturalnie”, a mój pierwszy 
do Was list, mam nadziej´, ̋ e mimo przykrego poczàtku poznania, 
przyjaêƒ nasza si´ rozwinie. Ja kocham wszystko, co wià˝e si´ z 
naturà. Do pracy chodz´ na nogach 40 minut i jest to mój sposób 
medytacji i kontakt z naturà, ale myÊl´, ˝e czytajàc „Naturalnie” 
wiele si´ naucz´.

˚ycz´ Wam, by „Naturalnie” goÊci∏o w wielu domach. Serdecznie 
pozdrawiam! 

Maria, Bielsko-Bia∏a

* Ciesz´ si´ jak dziecko
A ja si´ ciesz´, ˝e jesteÊcie. Tak po prostu ciesz´ si´, jak dziecko.
Wyró˝niacie si´, dostrzeg∏am was wÊród setki innych koloro-

wych gazet. Gratuluj´. To wielka sztuka wyró˝niaç si´ w t∏umie. 
Wyró˝niaç pozytywnie.

Bardzo màdrze „ktoÊ” tam pisze i bardzo ∏adnie „ktoÊ” to wy-
daje. Wszystko idzie dobrym rytmem, niczego za du˝o, ˝adnych 
pouczeƒ, ˝adnego krytykowania, ˝adnego szufladkowania lu-
dzi na tych „modnych” i reszt´. Ciesz´ si´, ˝e jesteÊcie na rynku. 
Naprawd´ si´ ciesz´! I jeszcze raz gratuluj´!

AÊka

* Dobrze ˝e jesteÊcie
Dobrze, ˝e jesteÊcie. Kupi∏am Wasze pismo od razu, jak tylko 

pojawi∏o si´ w pobliskim sklepie.
Staram si´ ̋ yç „naturalnie” ju˝ od wielu lat i robi´ rzeczy, które 

w przekonaniu „zwyk∏ych” ludzi wydajà si´ co najmniej dziwne. 
Kupuj´ w sklepie internetowym ekologicznà ˝ywnoÊç, warzywa i 
owoce przywo˝´ od rodziców, którzy majà swojà dzia∏k´, w∏aÊciwie 
nie jem wcale mi´sa i innych produktów pochodzenia zwierz´cego. 
Choroby panoszàce si´ w okresie jesienno-zimowym znam tylko 
z obserwacji kolegów i kole˝anek z pracy, którym co chwil´ coÊ 
dolega. Wybra∏am taki styl ˝ycia i jest mi z nim dobrze, nawet 
pomimo tego, ˝e w „normalnym” sklepie spo˝ywczym w∏aÊciwie 
nie ma produktów, które mog∏abym, czy raczej chcia∏abym kupiç. 
To naprawd´ niewielka cena w porównaniu z tym, jak si´ czuj´. 
Dodatkowo nie u˝ywam kosmetyków testowanych na zwierz´tach 
i uwa˝am, ˝e mam niez∏à ÊwiadomoÊç ekologicznà. Marzy mi si´ 
jeszcze wiele rzeczy, które chcia∏abym zrobiç i wiem, ̋ e jestem na 
dobrej drodze ku temu. 

Anna

Piszcie do nas. 
Ch´tnie wys∏uchamy Waszych uwag, rad, opi-
nii. Dzielcie si´ z nami swoimi przemyÊleniami. 
Zapraszamy do wspó∏tworzenia pisma, bo jest ono 
dla nas wszystkich. Na autorów najciekawszych li-
stów czekajà upominki ufundowane przez Mydlarni´ 
Cynamonowo.
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Pliniusz Starszy na spisanie „Historii naturalnej” 
poÊwi´ci∏ 37 tomów. Sama tylko lista leków sporzàdzanych 
z kapusty liczy u niego 87 pozycji. Kolejnych bardziej nam 
wspó∏czesnych autorów, w tym tak˝e polskich, mo˝na by 
mno˝yç. Ich oparte na znajomoÊci natury stwierdzenia 
rzadko dajà si´ podwa˝yç. W przeciwieƒstwie do wie-
lu ostatnich „osiàgni´ç naukowych”, które pospiesznie 
wycofywane sà z rynku. Ostatnie perypetie ze s∏ynnym 
lekiem na reumatyzm tylko to potwierdzajà. Nic nie za-
trzyma rozwoju nauki, i nie o regres chodzi. Postarajmy 
si´ jednak czerpaç z ca∏ego dorobku ludzkoÊci, màdrze 
wybierajàc to, co dla nas najlepsze. Do wyboru potrzeb-
na jest jednak wiedza.

Próbujemy jà Paƒstwu przybli˝yç, piszàc w tym nume-
rze m.in. o naturalnych metodach walki z przezi´bieniami 
czy leczniczych w∏aÊciwoÊciach wina. Naturalnie, nie po-
mijamy „ekologii umys∏u”, czyli spraw, które sà niemniej 
istotne w ˝yciu. „L´k przed bliskoÊcià”, „Dzieci swoich 
dzieci” (o naszych rodzicach) to tylko niektóre z nich.

Walczmy z bezmyÊlnoÊcià! Przy okazji mo˝emy si´ 
porzàdnie uÊmiaç. Jak w tej historyjce, która mi si´ 
niedawno przydarzy∏a. W du˝ym sklepie, w centrum 
Warszawy chcia∏am kupiç Êwie˝e mleko. W lodówce 
(sic!) sta∏y kartony z mlekiem UHT. Na pytanie: – Czy 
jest Êwie˝e mleko? – zdziwiona ekspedientka wskaza∏a 
na rozmaite rodzaje UHT. – Ale czy jest Êwie˝e, nie UHT? 
– dopytywa∏am. W sukurs sprzedawczyni przysz∏a kierow-
niczka sklepu, mówiàc g∏osem no po∏y zdziwionym, na 
po∏y obra˝onym: – Ale˝ to jest Êwie˝e mleko! Przywieêli 
je dopiero dzisiaj rano...

Nie mamy poj´cia, ile czasu zajmie uÊwiadomienie 
takich i podobnych ró˝nic, ale mamy nadziej´, ˝e ten 
proces w Polsce ju˝ si´ zaczà∏. Ma temu s∏u˝yç m.in. to 
pismo, którego kolejny, tym razem Êwiàteczny numer od-
dajemy do Paƒstwa ràk.

Naturalnie ˝e... naturalnie

 Maria Graczyk

˝e...

Maria Graczyk

Do niedawna „obie˝yÊwiat polityczny” – jako dziennikarka „Wprost” 
przez kilkanaÊcie lat patrzy∏a na globalizacj´ przez pryzmat te-
go, co dzieje si´ wÊród aborygenów w Yarrabah czy Zulusów w 
KwaZulu Natal. Nieobce by∏y jej te˝ salony Pary˝a, Londynu czy 
Davos. O problemach wspó∏czesnego Êwiata rozmawia∏a m.in. 
z Dalajlamà, Henrym Kissingerem, Eduardem Szewardnadze, 
Szymonem Peresem. Obserwowa∏a te˝, jak Êwiat Zachodu po-
wraca do natury. 
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Przychodzi czas, kiedy 
zamieniamy si´ rolami 
z rodzicami. 
Teraz oni potrzebujà naszej 
uwagi i opieki. My, pogrà˝eni 
w nat∏oku w∏asnych spraw, 
miotamy si´ pomi´dzy 
t´sknotà za nimi, poczuciem 
winy, ˝e ich zaniedbujemy 
i buntem przeciwko coraz 
wi´kszemu uzale˝nieniu 
rodziców od nas.
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Dzieci 
Stoj´ w kolejce, w cukierni, 

przede mnà staruszka kupuje 
jeden kawa∏ek sernika. Patrz´ 
na nià i myÊl´ o mojej mamie. 

Oczami wyobraêni widz´ jà, jak robi 
swoje jednoosobowe zakupy, jak samot-
nie je obiad, jak rozmawia z telewizo-
rem. Dzieli nas ponad trzysta kilome-
trów, wi´c rzadko si´ spotykamy.

Za ka˝dym razem, wyje˝d˝am 
dr´czona wyrzutami sumienia, ˝e jà 
zostawiam samà, i t´sknotà za kolej-
nym spotkaniem. Z drugiej strony, kto 
wie, czy wpada∏abym do niej co niedzie-
la, gdybyÊmy mieszka∏y w tym samym 
mieÊcie. Moja sàsiadka, która odwie-
dza rodziców w ka˝dy weekend, cz´sto 
wola∏aby sp´dziç ten czas inaczej, ale 
nie ma odwagi zerwaç z wieloletnià 
tradycjà. – Oni sà jak dzieci – mówi o 
swoich rodzicach – na wszystko reagujà 
emocjonalnie, jeÊli nie chc´ spe∏niaç ich 
˝yczeƒ, natychmiast si´ obra˝ajà.

Doros∏oÊç z wyboru
Cz´sto w relacjach z rodzicami, trud-

no nam odró˝niç chc´ od musz´, poczu-
cie obowiàzku od w∏asnych pragnieƒ. 
Chcemy im si´ odwdzi´czyç za to, co 
nam dali, uszcz´Êliwiç ich, czasem nawet 
w∏asnym kosztem. ̊ yjemy w rozdarciu 
pomi´dzy tym, co chcemy robiç dla siebie 
i dla nich. – Wa˝na w takich sytuacjach 
jest uczciwoÊç wobec w∏asnych uczuç 
– podkreÊla Janusz Sztencel, psychote-
rapeuta z warszawskiego OÊrodka na 
Grottgera. – Nie jest dobrze dla nikogo, 
jeÊli wpadamy w jarzmo dobrego wy-
chowania, robimy coÊ, bo tak wypada. 
JesteÊmy doroÊli i jako doros∏e osoby 
dokonujmy wyborów.

Jednak cz´sto nasza doros∏oÊç znika 
w kontakcie z rodzicami, zw∏aszcza, gdy 
oni wcià˝ traktujà nas jak ma∏e dzieci, 
niezale˝nie od naszego wieku, zajmo-
wanych stanowisk i faktu, ̋ e mamy ju˝ 
w∏asne potomstwo. A my nadal liczy-
my si´ z ich zdaniem. Janusz Sztencel 
twierdzi, ˝e nie ma w tym nic z∏ego, w 
koƒcu to bliskie nam osoby, które majà 
o dwadzieÊcia lat wi´cej doÊwiadczenia. 
Ale jeÊli chcemy postàpiç inaczej, mamy 
do tego prawo. Kochajàcy rodzice szanujà 
odr´bnoÊç swojego dziecka. JeÊli nato-
miast zbyt przejmujemy si´ opinià rodzi-
ców, to znaczy, ˝e nie mamy w∏asnej – 
zauwa˝a Sztencel. – Sami musimy zadbaç 
o swojà niezale˝noÊç. – Szacunek dla 
niezale˝noÊci jest cenny dla obu stron 
– dodaje Sylwia Pieƒkowska, psycho-
terapeutka, która pracuje w warszaw-
skim OÊrodku przy Olbrachta IPZPTP 
(Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego) i w 
Europejskim Centrum Medycznym. – 
StaroÊç to normalny etap ̋ ycia, który nie 
zdejmuje z nikogo odpowiedzialnoÊci za 
siebie. Pami´tajmy, ̋ e nasi rodzice majà 
prawo sami decydowaç o sobie. Gdzie 
chcà mieszkaç, w jaki sposób chcà si´ 
leczyç, z kim spotykaç. Uszanujmy ich 
decyzje. Na przyk∏ad, nie powinniÊmy 
przyjmowaç za pewnik, ˝e zajmà si´ 
wnukami. Mogà zwyczajnie nie mieç 
na to ochoty albo si∏y.

Rodzina i co dalej?
Cz´Êciej jednak zdarza si´, ˝e ro-

dzice chcà nam pomagaç i czujà si´ od-
rzuceni, kiedy tego nie potrzebujemy. 
˚yjàc naszymi sprawami chcà wype∏niç 
pustk´ w swoim ̋ yciu. Czy, jako dzieci, 

powinniÊmy i czy mo˝emy pomóc im jà 
zape∏niç?– Nawet najbardziej kochajàce 
dziecko nie jest w stanie sprostaç temu 
zadaniu – mówi Sylwia Pieƒkowska. – 
Brak pasji, zaniedbane relacje towarzy-
skie, to najcz´stsze przyczyny poczu-
cia osamotnienia. Musimy pami´taç, 
˝e ka˝dy z nas jest odpowiedzialny za 
swoje ̋ ycie. Nie jest dobrze, gdy rodzi-
na jest dla kogoÊ jedynà przestrzenià 
spo∏ecznà.

Kiedy odwiedzam mojà mam´ i ra-
zem spacerujemy po parku, spotyka-
my jej znajomych. Wszyscy narzekajà 
na samotnoÊç, nawet jeÊli ich dzieci 
mieszkajà blisko. – Ach, dzieci – machajà 
r´kà – one nas nie zrozumiejà i patrzà 
na mnie ze zdziwieniem, kiedy pytam, 
dlaczego nie spotykajà si´ we w∏asnym 
gronie. Dopiero po chwili uÊmiechajà 
si´ i mówià: – No w∏aÊnie, dlaczego si´ 
nie spotykamy? – Obiecujàc, ̋ e muszà 
to zmieniç. – Dobrze jest mobilizowaç 
rodziców do ró˝nych dzia∏aƒ – dora-
dza Janusz Sztencel. – Namówiç ich 
do odwiedzenia ulubionych miejsc, 
zaproponowaç podwiezienie do zna-
jomych. 

Wielu rodziców t´skni do czasów, 
kiedy w jednym domu mieszka∏o kil-
ka pokoleƒ. Dzisiaj to rzadkoÊç. Nie 
pozwalajà na to ciasne mieszkania, ale 
te˝ nasze nawyki i pragnienie wygody. 
Wi´kszoÊç m∏odych ludzi ju˝ sobie tego 
nie wyobra˝a. – Uwielbiam mojà mam´, 
ale nie mog∏abym ̋ yç z nià pod jednym 
dachem – wyznaje moja przyjació∏ka. 
– Nie znios∏abym na co dzieƒ jej uwag 
na temat prowadzenia domu czy wy-
chowywania dzieci. Mama cierpi z po-
wodu poczucia osamotnienia i co jakiÊ 

swoich dzieci
Justyna Masella
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czas ucieka w chorob´, ˝eby zmusiç 
mnie do cz´stego przebywania u niej. 
Ale mam ju˝ na nià sposób. Zaczynam 
wprowadzaç w jej mieszkaniu w∏asne 
nawyki. To jà tak denerwuje, ̋ e w koƒcu 
nie wytrzymuje i nagle zdrowieje w cu-
downy sposób. Pe∏na werwy przywraca 
swoje porzàdki.

– Taka relacja to rodzaj walki –
zauwa˝a Janusz Sztencel. – Lepiej 
jest, kiedy potrafimy otworzyç si´ na 
rodziców. Szukaç z nimi takiego rodza-
ju kontaktu, w którym jest miejsce na 
ich i nasze uczucia. Trzeba uczyç si´ z 
nimi rozmawiaç.

Spojrzeç prawdzie w oczy
Bywa, ˝e rodzice wymagajà sta∏ej 

opieki. Wtedy pojawiajà si´ bolesne dy-
lematy. Wziàç ich do siebie? A wtedy 
co z naszà pracà, co z naszà rodzinà? 
Oddaç do domu spokojnej staroÊci?

– Nale˝y si´ dobrze zastanowiç i 
wybraç najlepsze rozwiàzanie, nie tylko 
dla rodzica, ale tak˝e dla nas samych – 
mówi Sylwia Pieƒkowska. – Opieka nad 
starszà osobà to cz´sto zadanie na wie-
le lat. Mo˝emy przeliczyç si´ z si∏ami, 
podejmujàc pochopnà decyzj´.

Janusz Sztencel radzi, by takà sy-
tuacj´ bardzo uczciwie i dok∏adnie 
przedyskutowaç ze wspó∏ma∏˝onkiem 
i wspólnie znaleêç rozwiàzanie. – Nie 
mo˝na wymuszaç na nim zgody. Nawet 
jeÊli sami chcemy poÊwi´ciç czas i ener-
gi´ na piel´gnowanie naszego rodzica, 
nie oczekujmy tego bezwarunkowo od 
reszty rodziny. Ale jest to dobra okazja, 
by przygotowywaç dzieci na sytuacj´, 
kiedy trzeba zrezygnowaç z w∏asnej 
wygody dla dobra innych.

Cz´sto wraz ze staroÊcià, rodzice 
zachowujà si´ jak nasze dzieci. Osoby, 
które sà naszymi autorytetami, zaczynajà 
mówiç i robiç dziwne rzeczy, zupe∏nie 

zaprzeczajàce ich dawnemu charakte-
rowi. My nie wiemy, jak si´ wobec tego 
zachowaç i udajemy, ˝e wszystko jest 
w porzàdku. Rozmawiamy z rodzicami 
jak dawniej, chocia˝ czujemy si´ w tym 
zupe∏nie zagubieni.

– W sytuacji utraty – mówi Sylwia 
Pieƒkowska – a to jest waÊnie ten 
przypadek, bo tracimy rodziców ja-
kich znaliÊmy, pojawia si´ niedowie-
rzanie, dezorientacja, szok i zaprze-
czanie rzeczywistoÊci. Zmienia si´ 
bowiem funkcjonowanie rodziny, bli-
ska i wa˝na dla nas osoba przesta-
je byç odpowiedzialna, to burzy po-
czucie bezpieczeƒstwa, pokazuje, ˝e 
w ˝yciu nie ma nic sta∏ego. Czujemy 
smutek i z∏oÊç. Dajmy sobie prawo do 
prze˝ywania tych uczuç, ale pami´tajmy, 
˝e rodzice nie majà mo˝liwoÊci kontroli 
swych zachowaƒ.

– Nie traçmy szacunku do rodziców 
– doradza Janusz Sztencel. – Ale nie 
udawajmy, ̋ e nie widzimy, co si´ z nimi 
dzieje. Kontaktujmy si´ z tymi, którzy 
sà, a nie z tymi, którzy byli. To mo˝e 
byç kolejny dar od nich dla nas. Mogà 
ujawniç si´ sprawy, które nosili w sobie 
przez ca∏e ̋ ycie. Mamy szans´ zbli˝yç 
si´ do nich i lepiej ich poznaç.

Z∏y rodzic te˝ rodzic
Najtrudniejszà sytuacj´ majà ci z 

nas, dla których dom rodzinny by∏ miej-
scem trudnych doÊwiadczeƒ. Rodzice, 
którzy nie dali swoim dzieciom mi∏oÊci, 
wsparcia i poczucia bezpieczeƒstwa, a 
czasem wr´cz wyrzàdzali krzywd´, te˝ 
si´ starzejà i te˝ potrzebujà opieki.

– Cokolwiek by si´ nie dzia∏o 
pomi´dzy rodzicami i dzieçmi – mówi 
Janusz Sztencel – trzeba uszanowaç 
tych pierwszych na podstawowym, 
biologicznym poziomie: jako dawców 
˝ycia. A zatem zadbaç o ich byt. Nie 

mamy prawa oczekiwaç, ̋ e rodzice si´ 
zmienià. Trudny kontakt z nimi trzeba 
potraktowaç jako zadanie pojawiajàce 
si´ w naszym ˝yciu i spróbowaç 
uporzàdkowaç w sobie samym t´ re-
lacj´. Wtedy znajdziemy sposób, ˝eby 
si´ nimi zajàç, p∏ynàcy z naszego serca 
i wewn´trznego rozeznania, a nie z te-
go, co nakazuje opinia spo∏eczna.

Co masz zrobiç jutro, zrób dziÊ
Wszystkim naszym dylematom 

zwiàzanym z rodzicami towarzyszy myÊl 
o ich zbli˝ajàcej si´ Êmierci. Sp´dzamy 
Bo˝e Narodzenie na nartach i martwimy 
si´, czy to nie sà ostatnie Êwi´ta, jakie 
mo˝emy prze˝yç razem. Leniuchujemy 
w niedziel´ przed telewizorem, a potem 
nagle zrywamy si´ i p´dzimy do mamy 
na obiad, bo przysz∏a nam do g∏owy 
myÊl, co b´dzie, kiedy jej zabraknie. 
K∏ócimy si´ z tatà, a potem ˝a∏ujemy 
mocnych s∏ów, które mog∏y wzburzyç 
jego serce po drugim zawale.

– To jest nieunikniona jakoÊç tej re-
lacji – mówi Janusz Sztencel. – Tak, jak 
nieuniknione jest, ̋ e kiedy ju˝ odejdà, 
b´dziemy ̋ a∏owali tego, czego dla nich 
nie zrobiliÊmy, chocia˝ mogliÊmy. To 
dziecko w nas, które za nimi t´skni, 
b´dzie robi∏o nam wyrzuty. Pami´tajmy, 
˝e mieszka w nas równie˝ doros∏y, który 
mo˝e si´ tym dzieckiem zaopiekowaç. 
Boimy si´ Êmierci rodziców, ale w co-
dziennym ̋ yciu uciekamy od tego pro-
blemu, usi∏ujemy go zignorowaç. Mo˝e 
dobrze by∏oby porozmawiaç z rodzi-
cami o tym l´ku. A kiedy ju˝ odejdà, 
trzeba prze˝yç ̋ a∏ob´ i pogodziç si´ ze 
Êmiercià. Próbowaç wprowadziç w swo-
je ̋ ycie wartoÊci, które nam przekazali. 
A jeÊli m´czy nas ˝al i wyrzuty sumie-
nia, ˝e czegoÊ dla nich nie zrobiliÊmy, 
zróbmy coÊ dla innych. Zadbajmy o 
sàsiadk´. 
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Prenumerata 
Przy∏àcz si´ do nas i zamów prenumerat´!

Prenumerata trzech numerów magazynu – koszt 18 z∏
Prenumerata szeÊciu numerów magazynu – koszt 32 z∏

Zamówienia prosimy sk∏adaç telefonicznie i faksem pod numerem (61) 814 19 53 
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wanych prosimy o przes∏anie CV i listu motywacyjnego na adres naturalnie@naturalnie.com.pl.
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Inspiracja
- aktywacja

Z mediów dowiadujemy si´, 
˝e m∏odzi ludzie w Polsce majà 
problemy z naukà, biorà nar-
kotyki, popadajà w na∏ogi i nie 
potrafià ciekawie zorganizowaç 
sobie czasu. To nie do koƒca 
prawda. W Polsce nie brakuje 
m∏odych, którzy wypowiedzie-
li walk´ marazmowi i realizujà 
projekty spo∏eczne. Organizujà 
warsztaty artystyczne, budujà 
boiska i skate parki, wydajà 
gazety, zak∏adajà kluby astro-
nomiczne i Êwietlice. Swoje 

pomys∏y wcielajà w ˝ycie 
dzi´ki wsparciu kilkunastu 
organizacji pozarzàdowych, 
które prowadzà specjalne 
programy dla m∏odych ludzi. 
Najcz´Êciej zaczynajà dzia∏aç, 
bo chcà realizowaç swojà 
pasj´, jak Ala, która razem z 
przyjació∏mi prowadzi klub 
filmowy w Szamocinie (woj. 

wielkopolskie): „Mam bzika na 
punkcie KieÊlowskiego – Êmieje 
si´. – Jak obejrz´ film, to mog´ 
sobie póêniej przemyÊleç ka˝dy 
kadr i porozmawiaç z kolega-
mi.” Czasem pomys∏ na pro-
jekt rodzi si´ ze z∏oÊci na 
coÊ w miejscowoÊci, w której 
mieszkajà m∏odzi. Najcz´Êciej 
buntujà si´ przeciwko nudzie. 
W ¸osiu, ma∏ej beskidzkiej 
wsi, m∏odzie˝ sp´dza∏a czas 
na przystanku autobusowym. 
„Nudno w ̧ osiu by∏o – opowia-
da Pawe∏ – wi´c postanowiliÊmy 
wyremontowaç starà remiz´ i 
stworzyç miejsce dla siebie”. 
W ca∏ej Polsce m∏odzi ludzie, 
jak Ala i Pawe∏, postanawiajà 
sami sobie zorganizowaç wol-
ny czas. Co wa˝ne, jak mówi 
Emilia Zagórska – koordyna-
tor programu dla m∏odzie˝y 
prowadzonego przez Nokia 
Polska i Polskà Fundacj´ Dzieci 
i M∏odzie˝y: „Umiej´tnoÊci wy-
niesione z realizacji projektów 
bezpoÊrednio przek∏adajà si´ 
na wy˝sze szanse na rynku 
pracy. Realizujàc projekty 
spo∏eczne, m∏odzi ludzie uczà 
si´ zarzàdzania w∏asnym cza-
sem, zarzàdzania projektem, 
bycia twórczym, tworzenia 
bud˝etu i zarzàdzania nim.” 
Dla m∏odych ludzi, którzy te˝ 
chcieliby coÊ zmieniç w swojej 
miejscowoÊci powsta∏ program 
„Inspiracja-aktywacja”. Na 
stronie internetowej www.in-
spiracja-aktywacja.org.pl 
mo˝na si´ dowiedzieç, co robià 
m∏odzi ludzie w ca∏ej Polsce i 
jak samemu zabraç si´ do reali-
zacji swoich pomys∏ów. 

Czekoladowe serce
Czekoladki, pralinki, goràca czekolada, czekoladowe ba-

tony. Te wszystkie s∏odkie przyjemnoÊci mogà poprawiç na-
sze zdrowie. Greccy naukowcy odkryli, ˝e czekolada korzyst-
nie wp∏ywa na krà˝enie krwi, pod jednym warunkiem: musi 
byç gorzka. 

Badacze ze Szko∏y Medycznej w Atenach, na czele z 
doktorem Charalambosem Vlachopoulosem, og∏osili, ˝e sub-
stancje obecne w kakaowych s∏odkoÊciach rozszerzajà naczy-
nia krwionoÊne. Dzi´ki temu polepsza si´ przep∏yw krwi, co 
zmniejsza ryzyko powstawania niebezpiecznych zatorów. Jak 
twierdzi dr Vlachopoulos: „Zjedzenie 100 gram gorzkiej cze-
kolady mo˝e poprawiç krà˝enie krwi co najmniej na 3 godzi-
ny.” Wnioski nasuwajà si´ same. 

Naturalnie na dobry sen
Dobra wiadomoÊç dla wszystkich mi∏oÊników bawe∏nianych 

podkoszulków i lnianych koszul. Naukowcy og∏osili, ̋ e w∏ókna 
naturalne sà lepsze dla naszego zdrowia ni˝ tkaniny syntetycz-
ne. W Instytucie W∏ókien Naturalnych w Poznaniu od kilku lat 
prowadzone sà badania nad wp∏ywem syntetycznych i natural-
nych w∏ókien na fizjologi´ cz∏owieka. 

Prof. Ryszard Koz∏owski, dyrektor instytutu, mówi: „Wybierajàc 
odzie˝ lub poÊciel z w∏ókien naturalnych, zapewniamy sobie 
zdrowsze ̋ ycie, a nawet jego przed∏u˝enie.” Wynikami dociekaƒ 
polskich naukowców zainteresowa∏ si´ prof. Hiromi Tokura z 
Uniwersytetu Nara w Japonii i zaproponowa∏ przeprowadza-
nie wspólnych badaƒ nad wp∏ywem poÊcieli z w∏ókien natural-
nych i syntetycznych na jakoÊç snu cz∏owieka. W eksperymencie 
udzia∏ wzi´li pracownicy Instytutu W∏ókien Naturalnych. Przez 
kilka nocy spali w pokojach goÊcinnych instytutu w poÊcieli po-
wleczonej tkaninà syntetycznà bàdê lnianà. Wyniki badaƒ by∏y 
zaskakujàce. Okaza∏o si´, ˝e u osób Êpiàcych w poÊcieli lnia-
nej temperatura cia∏a jest podczas snu ni˝sza ni˝ u Êpiàcych w 
poÊcieli syntetycznej, a poziom immunoglobuliny A jest wy˝szy. 
Oznacza to, ̋ e osoby Êpiàce w poÊcieli lnianej mia∏y g∏´bszy sen, 
a ich organizm lepiej i szybciej si´ regenerowa∏. 

Oprac. Marta Bia∏ek

Taniec bez barier 
Uzdrawiajàce w∏aÊciwoÊci taƒca znane sà od dawna w psy-

chologii. Jednak to, co wydarzy∏o si´ w Operze Wiedeƒskiej, 
Êwiadczy nie tylko o mocy uzdrawiania, ale i o niezwyk∏ej si-
le integracji, którà niesie ze sobà taniec. Renato Zanella, dy-
rektor baletu i choreograf Opery Wiedeƒskiej w 1999 r. pozna∏ 
Katalin´ Zanin, za∏o˝ycielk´ stowarzyszenia osób pe∏nosprawnych 
i niepe∏nosprawnych „Ich bin O.K.” („Jestem O.K.”). Z tego spo-
tkania narodzi∏ si´ odwa˝ny projekt – przygotowania baletu w wy-
konaniu tancerzy Opery Wiedeƒskiej i osób niepe∏nosprawnych. 
Spektakl przyniós∏ sukces i zosta∏ uhonorowany licznymi na-
grodami. Wspólny taniec profesjonalnych tancerzy i osób 
niepe∏nosprawnych sta∏ si´ drogà do odnalezienia siebie. „To 
co zobaczy∏em – opowiada Renato Zanella – obudzi∏o we mnie 
bardzo spontaniczne pragnienie dawania, podzielenia si´ w∏asnà 
radoÊcià, która p∏ynie z taƒca. Wspólne przebywanie powinno 
byç w istocie ‘byciem razem’, które nie ukrywa ‘bycia innym’, 
ale zgodnie z rzeczywistoÊcià ka˝demu daje mo˝liwoÊç odkry-

wania nowego. 
‘Bycie razem’ 
przyj´∏o dzi´ki 
fantazji i rytmo-
wi postaç sztuki.” 
We wrzeÊniu w 
Teatrze Wielkim 
w Warszawie 
ten niecodzien-
ny spektakl 
mieli te˝ szans´ 
podziwiaç polscy 
widzowie. 
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Dzieƒ A
Naturalnie ci, którzy porywajà w 

Iraku niewinnych dziennikarzy, dyplo-
matów, biznesmenów, dzia∏aczy insty-
tucji charytatywnych i zwyk∏ych ludzi, 
aby nast´pnie u˝yç wolnych mediów 
do popularyzacji niewyobra˝alnego 
barbarzyƒstwa – uwa˝ajà, ˝e: to spra-
wiedliwe, czynià to dla naszego dobra, 
walczà o raj na ziemi i raj nad ziemià, 
˝e racja jest ich i ̋ e ból niech si´ bólem 
odciska. Najistotniejsze jest jednak to, ̋ e 
wiedzà lepiej i najlepiej jak umeblowaç 
Êwiat, w którym nam b´dzie dobrze, o 
czym my jeszcze nie wiemy. 

Czyniàc to nie wiedzà naturalnie, 
˝e zbli˝a si´ moment, kiedy pozostanie 
ju˝ tylko: albo – albo.

Dzieƒ B
Naturalnie wiemy, bo opisujà to 

ksià˝ki historyczne, a niektórzy zapew-
ne pami´tajà, i˝ miejsce na ziemi nazwa-
ne Europà to przez tysiàclecia przestrzeƒ 
naznaczona wojnami i okrucieƒstwami 
niezwyk∏ymi. Nietolerancjà i instynk-
tem stadnym poszczególnych ludów 
zape∏niajàcych ten przepi´kny fragment 
Êwiata. Oto po hekatombie zbrodni XX 
wieku odpowiedzià na te okropnoÊci 
by∏o pojawienie si´ wielu wspania∏ych 
osób, które zaproponowa∏y inny sposób, 
inny paradygmat wspó∏istnienia w tej 
politycznej i geograficznej przestrzeni. 
OdnieÊli sukces. Jeszcze nigdy w dzie-
jach cz∏owieka nie by∏o tak wielkiej, 
wolnej przestrzeni wolnych ludzi. Te 
wspania∏e osoby, które zainicjowa∏y ten 
projekt posz∏y dalej. Oto z∏o˝yli przyj´tà 
ofert´, aby podjàç wielki wysi∏ek. Ich 
propozycja dotyczy∏a niezabijania w ma-
jestacie prawa. Powiedzieli, ˝e mo˝e 
nam starczy si∏, mo˝e si´ uda ˝yç bez 
decyzji nazywanych wyrokiem, w któ-

rym to ludzie podejmujà decyzje o 
zabijaniu innych. Nie poszukiwali 
logicznych racji za karà g∏ównà lub 
przeciw. Zaproponowali: zacznijmy 
od siebie.

Naturalnie w moim kraju, osoby z 
kr´gów politycznej rulety sonda˝owej 
mówià, ˝e: trzeba odstàpiç od tego 
wysi∏ku, ˝e to za trudne, nielogiczne, 
nieskuteczne, niesprawiedliwe, ̋ e nie 
udowodniono racji za zniesieniem. 

Pomijajàc to, i˝ ich argumenty zawieszo-
ne sà w empirycznej pró˝ni, zapominajà 
oni równie˝ o jednym z najwa˝niejszych 
argumentów. Otó˝ zapominajà oni, ˝e 
ten wysi∏ek wymyka si´ jakiejkolwiek 
logice wspó∏czesnych ludzi, a jest wy-
zwaniem i nadziejà, ̋ e kiedyÊ stanie si´ 
oczywistoÊcià. Zapominajà równie˝, ̋ e 
ta sprawa, to myÊlenie, ten wybór nie 
wymaga jakiegokolwiek dowodu – tak, 
jak nie da si´ udowodniç istnienia lub 
nieistnienia Pana Boga.

Przyglàdam si´ bardzo m∏odym 
ludziom, którzy patrzà w kamer´ 
telewizyjnà i mówià – patrzà przeni-
kliwie, ostro i ˝arliwie – i przekonujà: 
funkcja kata jest spo∏ecznie u˝yteczna, 
to tak – prosz´ paƒstwa – jak warszawscy 
powstaƒcy, oni zabijali w naszej spra-
wie, w naszej obronie.

Inny m∏ody cz∏owiek, w naszej 
obronie, mówi: przest´pcy to odpad-
ki, powinni byç utylizowani. Ten m∏ody 
cz∏owiek jest doradcà prezydenta bardzo 
wielkiego miasta w moim kraju.

Doktor praw z Uniwersytetu 
Warszawskiego przyciszonym 
g∏osem w naszej obronie mówi: tak 
oczywiÊcie, sà pomy∏ki przy orzeka-
niu kary Êmierci, ale no có˝, pomy∏ki 
zdarzajà si´ wsz´dzie. Uzasadnia 
swojà wypowiedê teorià prawa karne-
go i przypiecz´towuje Immanuelem 
Kantem. Zapewne ci m∏odzi, ˝arliwi 
ludzie oraz pan doktor praw chcà, 
aby by∏o lepiej, a ich aktywnoÊç jest 
wy∏àcznie dla naszego dobra. Wi´kszoÊç 
z nich to równie˝ aktywiÊci polityczni. 
Obawiam si´ o przysz∏oÊç, którà majà 
urzàdziç ludzie tak przekonani do 
swoich racji, i˝ uwa˝ajà tych, co wy-
brali wielki wysi∏ek za skretynizowa-
nych mi´czaków. Zastanawiajàca jest 
równie˝ ta ˝arliwoÊç, to przekonanie, 

je˝eli zwa˝y si´, ̋ e to ju˝ by∏o, 
ju˝ by∏o...! Czy˝by jakieÊ l´ki, 
jakieÊ fobie? Ucieczka od 
wolnoÊci!?

Dzieƒ C
Pewna gazeta czo∏gajàca 

si´ na rynku medialnym 
przez swój s∏aby nak∏ad, do-
konuje dla nas wielkiego od-
krycia. Wskazuje na by∏ego 
przest´pc´, który dopuÊci∏ 
si´ kiedyÊ okrutnej zbrod-
ni. Ów cz∏owiek odby∏ kar´, 
zmieni∏ nazwisko i rozpoczà∏ 
zwyk∏à prac´. Zapewne zro-
bi∏ to, bo mówiono mu: mu-
sisz wziàç los w swoje r´ce, 
w∏àcz si´ w ˝ycie spo∏eczne, 
podejmij uczciwà prac´. Kiedy 
otworzy∏y si´ bramy wi´zienia, 
postanowi∏ uczciwie ̋ yç, zrobi∏ 
wszystko, co mu mówiono, aby 
by∏o dobrze, po tym, co uczy-
ni∏ êle. Wi´cej, w odrazie do 
przesz∏oÊci zmieni∏ imi´ i na-
zwisko. Dziennikarska medial-
na r´ka wskazuje, ˝e to on. 
Medialna r´ka sprawiedliwoÊci 
wskazuje, ˝e oto jest wÊród 
nas. To si´ dobrze czyta, to 
jest wiadomoÊç niczym ob-
razek przez dziurk´ od klu-
cza. To nie dope∏nia naszej 
wiedzy o Êwiecie, ale zaspa-
kaja jakàÊ ciekawoÊç. W isto-
cie ta r´ka, która wskazuje 
na niego, wskazuje mu rów-
nie˝ jednoczeÊnie tylko jedno 
rozwiàzanie: jakiÊ most, jakiÊ 
skok z tego mostu, lub inne 
podobne zakoƒczenie. 

Dzieƒ D
Mój stary znajomy ow∏adni´ty 

paranojà czytania i oglàdania wszyst-
kiego, co si´ ukazuje na tzw. rynku 
medialnym, ni z tego, ni z owego mó-
wi do mnie: czy pami´tasz jak Gierek 
mówi∏ „towarzysze, chcia∏em dobrze i 
mi nie wysz∏o”. Odpowiadam mu, ˝e 
pami´tam, ale lud skomentowa∏ to w ta-
ki sposób: „dobrze by by∏o, ̋ eby chcia∏ 
êle i aby te˝ mu nie wysz∏o”. 

Krzysztof Piesiewicz

M
edialna r´ka
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Z muzykà w Êwiat 
Mia∏em w ˝yciu szcz´Êcie do ludzi kochajàcych muzyk´. W najbli˝szej ro-

dzinie, potem w koÊcielnym chórze, w szkole i na Akademii Muzycznej. Moi 
nauczyciele nie tylko ˝yli muzykà, ale potrafili mi przekazaç mi∏oÊç do niej. 
Dziadek by∏ koÊcielnym organistà. Kompletnym samoukiem. 

W domu dziadków by∏a taka tradycja, ˝e po niedzielnych obiadach, albo w 
czasie uroczystych zjazdów rodzinnych, wszyscy wspólnie ÊpiewaliÊmy. Tak mi 
si´ to spodoba∏o, ̋ e w wieku 8 lat by∏em ju˝ w koÊcielnym chórze. MieszkaliÊmy 
blisko gliwickiej katedry i par´ dobrych lat przeÊpiewa∏em tam najpierw jako 
sopran, potem alt i w koƒcu tenor. Pozna∏em muzyk´ polskiego Êredniowiecza, 
baroku, potem klasyków wiedeƒskich, ale najwa˝niejszy by∏ udzia∏ we wspól-
nym muzykowaniu. W szkole ˝mudnie uczy∏em si´ skrzypcowego warsztatu, 
a Êpiewanie w chórze dawa∏o szans´, na muzykowanie od razu.

W wieku 13 lat sta∏o si´ dla mnie jasne, ̋ e chc´ byç muzykiem. Mój ojciec, mistrz 
budowlany, by∏ tym mocno zaniepokojony. Uwa˝a∏, ̋ e bycie grajkiem to niepowa˝na 
profesja. Im bardziej si´ sprzeciwia∏, tym bardziej ja pragnà∏em udowodniç, ˝e 
dam sobie rad´ w ˝yciu. Pewnie ten konflikt sprawi∏, ˝e szybko wyszed∏em 

Us∏yszeç siebie
„˚eby byç sobà, trzeba wiedzieç kto to”. 
Napisa∏em to zdanie po koncercie Perfektu. Sta∏em 
za kulisami i patrzy∏em na falujàcà publicznoÊç , 
g∏ównie m´skà, skandujàcà refren „chcemy byç 
sobà wreszcie”. PomyÊla∏em: to jest bardzo dobry 
kierunek ch∏opaki, ale w takim ha∏asie niewiele da 
si´ ustaliç, w ka˝dym razie nic ponad koÊçmi, krwià 
i cia∏em. Potrzeba ciszy, ˝eby si´ us∏yszeç , znaleêç 
do siebie drog´, a potem ju˝ nie odpuszczaç. Nie 
znalaz∏em odpowiedzi na wiele pytaƒ, ale wiem, 
˝e mój los to muzyka, rodzicielstwo i podró˝. 
Niekoniecznie w tej kolejnoÊci. 

Stanis∏aw  Sojka
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Stanis∏aw  Sojka

„Kiedy wybiera∏em 
z∏o, wiedzia∏em, 

co robi´, takie 
rzeczy nie dziejà 

si´ same. Dlatego 
to si´ nazywa 

grzech”
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w Êwiat. Bardzo wczeÊnie zosta∏em 
zaakceptowany przez publicznoÊç, 
zaczà∏em zarabiaç pieniàdze i sta∏em 
si´ popularny. Mój pierwszy zespó∏ 
sk∏ada∏ si´ z wybitnych , starszych 
o pokolenie muzyków. Byli to Wojciech 
Karolak, Tomasz Szukalski, Zbigniew 
Wegehaupt i Czes∏aw Bartkowski. Wiele 
si´ od nich nauczy∏em.

Skupienie jest jak trema
Min´∏o 25 lat, w tym czasie ze dwa 

razy by∏em popularny jak cholera, i niby 
wszystko si´ zmienia, goràczki mijajà, 
ale ja dalej gram i muzyka fascynuje 
mnie nie mniej ni˝ na poczàtku. Bo to 
pi´kna i wielka Pani. Niezwykle abs-
trakcyjny absolut, coÊ czego si´ nie 
powàcha, nie posmakuje , nie dotknie, 
a jest. I dzia∏a. 

Nie wyobra˝am sobie, ̋ e przestaj´ 
czynnie graç muzyk´. W moim wypadku 
muzyka to podró˝. KiedyÊ mia∏em na to 
wi´cej si∏. Dojazdy, rozpakowywanie, 
próby, k∏opoty ze sprz´tem, po koncercie 
dziennikarze i autografy. Potem hotel, a 

rankiem wyjazd do nast´pnego miasta. 
Wsz´dzie jest inaczej, wsz´dzie inni lu-
dzie, inny dzieƒ, inna pogoda. I tak 200 
dni w roku. Wszystko po to, ̋ eby odby∏ 
si´ koncert. ̊ eby by∏o spotkanie i sku-
pienie. Spotkanie z melomanami, ale i 
nasze spotkanie, muzyków w zespole, 
z których ka˝dy tej muzyki szuka po 
swojemu, po to, ˝eby by∏ jeden rytm i 
jeden efekt. JesteÊmy ze strefy muzyki 
improwizowanej, to oznacza, ̋ e nasze 
pieÊni i piosenki gramy jazzowo. Nigdy 
nie pami´tam jak Êpiewa∏em wczoraj i 
zawsze czekam z zapartym tchem na 
to, co zrobià, jak zareagujà, co nowego 
zagrajà koledzy na scenie. Nie uznaj´ 
playbacku. Nie rozumiem, jak mo˝na 
zezwoliç sobie na markowanie g∏osu na 
koncertach, jeÊli powa˝nie traktuje si´ 
swoje dzia∏anie. Ja wchodz´ w muzyk´ 
od pierwszego dêwi´ku. Zaczyna si´ 
osobny Êwiat. Przestaj´ myÊleç, prze-
staje mnie boleç zàb, jest tylko muzy-
ka. A jak o czymÊ nie daj Bo˝e pomyÊl´, 
nawet przez trzy sekundy, to od razu 
myl´ si´, zapominam tekst, jestem za-
gubiony, jakby mnie ktoÊ obudzi∏ z 

hipnozy. To skupienie do wieczorne-
go koncertu zbiera si´ we mnie przez 
ca∏y dzieƒ, jest jak trema. Nie l´k i nie 
strach, raczej dotkliwa kumulacja ener-
gii i motyle w brzuchu . RoÊnie i roÊnie, 
ja niby coÊ tam robi´, coÊ za∏atwiam, 
z kimÊ rozmawiam, ale jestem tylko w 
po∏owie obecny, bo w po∏owie nale˝´ 
ju˝ do tego, co za kilka godzin wyda-
rzy si´ na scenie. 

Na palcach jednej r´ki móg∏bym 
policzyç wyst´py, kiedy by∏em nieobec-
ny duchem. Wtedy wiedzia∏em, ˝e za-
czynam cha∏turzyç, ˝e czas wszystko 
rzuciç i iÊç na pustyni´. W 1994 roku 
zagraliÊmy koncert z „Yaninà” Iwaƒskim 
dla kilku tysi´cy ludzi. Podoba∏o si´. 
ZagraliÊmy dobrze, nawet bardzo do-
brze, ale nas „tam nie by∏o”. Po zejÊciu 
ze sceny obaj poczuliÊmy, ˝e pora na 
zmiany.

Przez rok nie robi∏em nic, a potem 
znalaz∏y mnie sonety i komponowanie. 
Pewien re˝yser teatralny przyniós∏ mi 
na karteluszkach trzy sonety Szekspira 
i poprosi∏ o napisanie do nich muzyki. 

Ze sztuki w koƒcu nic nie wysz∏o, ale 
kartki zosta∏y u mnie, na fortepianie. 
I któregoÊ dnia, ot tak, z g∏upia frant, 
wzià∏em je do r´ki: 

„JesteÊ dla myÊli, jak dla ˝ycia jad∏o
Lub s∏odkie deszcze wiosenne dla ziemi.
Tocz´ o Ciebie walk´ tak zajad∏à
Jak czasem skàpiec ze skarbami swemi.”

OlÊni∏o mnie. Przek∏ad Macieja 
S∏omczyƒskiego by∏ jakby stworzony 
do muzyki, ale formalnie taki sonet to 
czasami tylko jedno, d∏ugie zdanie. 
Jak to pociàç na zwrotki i refren? Trud 
okie∏znania muzycznie ich formy roz-
pali∏ we mnie ochot´ na wi´ksze wy-
zwanie. 

Za namowà przyjaciela si´gnà∏em 
po „Tryptyk Rzymski”. Spodziewa∏em 
si´ wierszy, a trafi∏em na trzy medyta-
cje. Miesiàc czyta∏em i czyta∏em i nie 
mog∏em przedrzeç si´ przez s∏owa. 
Zaniepokojony, zniecierpliwiony, za-
chodzi∏em tekst z wielu stron, a w g∏owie 
pustka. PomyÊla∏em : „cholera, chyba 
si´ tym razem przeliczy∏em.”

U mnie z poezjà jest tak, ˝e samo 
skupienie czasami nie wystarcza. Tak, 
jakby jeszcze jakaÊ furtka musia∏a si´ 
otworzyç. Mo˝e ja jà otwieram, a mo˝e 
to sama poezja dopuszcza mnie do sie-
bie, ale jak dopuÊci, to ju˝ sama prowa-
dzi. KtóregoÊ dnia ruszy∏em jak burza 
i w pó∏tora dnia napisa∏em pierwszà 
cz´Êç, czyli „Strumieƒ”. Komponowanie 
k∏óci si´ z podró˝à. Nie da rady napisaç 
muzyki w biegu. Mo˝e si´ okazaç, ̋ e dla 
komponowania b´d´ musia∏ ograniczyç 
podró˝. 

Grzech naprawiany 
Jestem przekonany, ̋ e gdybym nie 

mia∏ czterech synów, to ju˝ bym si´ sto-
czy∏. Bycie ojcem mobilizuje mnie do 
walki ze s∏aboÊciami charakteru i ze 
sk∏onnoÊcià do uzale˝nieƒ. Od samego 
poczàtku by∏em ojcem w kratk´. Ciàgle 
w podró˝y, n´kany wyrzutami sumienia, 
˝e za ma∏o czasu sp´dzam z dzieçmi. 
KiedyÊ w samolocie pewna starsza pa-
ni poradzi∏a mi, ˝ebym prze∏o˝y∏ iloÊç 
na jakoÊç. To dobra rada, ale trzeba si´ 
by∏o tego nauczyç. Cz∏owiek wraca∏ 
z trasy do domu z myÊlà o leniuchowa-
niu, a tu trzeba by∏o wys∏uchaç dzie-
ci, porozmawiaç z nimi, pocieszyç, 
doradziç. To jest wysi∏ek i ja w koƒcu 
zaczà∏em go podejmowaç. 

Z mamà ch∏opców, Iwonà, 
mówiliÊmy i mówimy do synów jed-
nym g∏osem. Wyklucza∏o to jakàkolwiek 
manipulacj´, nawet kiedy byliÊmy na 
odleg∏oÊç. A odleg∏oÊç to z jednej stro-
ny moje podró˝e, a z drugiej drama-
tyczny okres w moim ˝yciu, kiedy to 
podà˝y∏em za nami´tnoÊciami... Ale 
i wtedy nie mog∏em i nie chcia∏em 
zrywaç kontaktu z rodzinà. DziÊ ˝al 
mi czasu, który sp´dzi∏em z dala od 
ch∏opców. Cz∏owiek mo˝e jednak wiele 
naprawiç, co czyni´ do dziÊ.

Kiedy wybiera∏em z∏o, wiedzia∏em 
co robi´, takie rzeczy nie dziejà si´ 
same. Dlatego to si´ nazywa grzech. 
Mog´ to wszystko przyznaç, bo wiele 
ju˝ naprawi∏em i wiem, czego nigdy 
nie zrobi´. Z∏o jest obecne w naszym 
Êwiecie, mo˝e nie w postaci rogatego 
diabe∏ka z ogonem, ale jest. Pot´˝ne, 
wyrafinowane i kusi. Nie radz´ z nim 
˝artowaç.

Koniec koƒców jestem szcz´Êcia-
rzem. Uda∏o mi si´ w ̋ yciu zrealizowaç 
wszystko, o czym marzy∏em. Gram, ko-
cham i jestem otoczony kr´giem bli-
skich, kochajàcych mnie osób. 

Wys∏ucha∏a: Barbara Ravensdale

KiedyÊ w samolocie pewna starsza pani 
poradzi∏a mi, ˝ebym prze∏o˝y∏ iloÊç na jakoÊç. 
To dobra rada, ale trzeba si´ tego nauczyç
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Pielgrzymowanie, w´drówka i pra-
gnienie domu 

Od momentu narodzin zaczyna-
my w´drówk´ w czasie i przestrzeni, 
czytajàc Êwiat, drugiego cz∏owieka, 
siebie samych. Nawet, je˝eli wielkich 
przestrzeni Êwiata nie pokonujemy, ̋ ycie 
nasze zawsze pozostanie w´drówkà 
przez czas. Czas, który jest niepowta-
rzalny, jedyny w swoim rodzaju. Czas, 
który jest nam dany, ale i zadany, by 
w´drowanie mia∏o sens. Czas w´drowca 
nie jest odmierzany godzinami, minu-
tami. To zupe∏nie inna rzeczywistoÊç. 
„Odmierzany” jest nie ruchem wska-
zówek zegara, ale przestrzenià coraz 
to nowà i spotkaniem w drodze tych, 
co dzielà ˝ywio∏ pielgrzyma.

Sensem w´drówki jest dom 
Zawsze gdzieÊ w horyzoncie w´-

drówki b´dzie dom. Dom – nie poj´ty 
tylko jako miejsce, nawet najpi´kniejsze 
– przestrzeƒ i czas, gdy cz∏owiek piel-
grzym wraca nie tylko cia∏em, ale i 
duchem. Miejsce goÊcinne, pe∏ne za-
ufania, akceptacji, bycia bezpiecznym. 
Tym domem – najbardziej wymarzonym 
– mo˝e staç si´ Drugi Cz∏owiek, któ-
remu zawierzyç mo˝na, który przyjmie 
i radoÊç i ból, trwog´ i nadziej´ piel-
grzyma. Dom, który nowe si∏y daje, by 
znów wyruszyç w drog´.

Dwa ˝ywio∏y w bliskoÊci Âwiàt 
Bo˝ego Narodzenia silniejszy zdajà 
si´ mieç blask. Bo Cz∏owiek w ten czas 
ma si´ odrodziç. Wymowne Êwiadectwo 
o dwóch ˝ywio∏ach przekaza∏a Matka 
Teresa z Kalkuty:

„Zawsze, ilekroç uÊmiechasz si´ do 
swojego brata i wyciàgasz do niego r´k´ 
– jest Bo˝e Narodzenie. Zawsze, kiedy 

milkniesz, by wys∏uchaç innych, kiedy 
rezygnujesz z zasad, które jak ̋ elazna 
obr´cz uciskajà ludzi w ich samotnoÊci 
– jest Bo˝e Narodzenie. Zawsze, kie-
dy dajesz odrobin´ nadziei tym, którzy 
sà przyt∏oczeni ci´˝arem fizycznego, 
moralnego i duchowego ubóstwa – jest 
Bo˝e Narodzenie. Zawsze, kiedy roz-
poznajesz w pokorze, jak bardzo zniko-
me sà twoje mo˝liwoÊci i jak wielka jest 
twoja s∏aboÊç – jest Bo˝e Narodzenie. 
Zawsze, kiedy sam, nie majàc wiele, po-
trafisz dzieliç si´ z innymi i obdarzasz 
ich radoÊcià – jest Bo˝e Narodzenie. 
Zawsze, kiedy czynisz swoje serce bez-
piecznym domem dla przestraszonych, 
utrudzonych, odepchni´tych i wzgar-
dzonych – jest Bo˝e Narodzenie..”

Kiedy jest Dom, w´drówka ma 
sens, a dwa ˝ywio∏y czynià cz∏owieka 
szcz´Êliwym, dopokàd idzie... 

DWA „Przecie˝ i ja – ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopokàd id´...!”
(C.K.Norwid, Pielgrzym)

W ˝ycie ka˝dego cz∏owieka, w jego natur´, wpisane 
sà dwa pragnienia. Obecne w ka˝dym, niezale˝nie od 
tradycji, w której wzrasta∏, kultury, religii. Pragnienia, 
które nazwaç mo˝na ˝ywio∏ami. One bowiem 
nadajà dynamizm ludzkiemu bytowaniu na ziemi. 
˚ywio∏y, które szczególnie w czas Êwi´towania dajà 
cz∏owiekowi do myÊlenia.

˚YWIO¸Y
Pawe∏ Nowakowski
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Czy cz∏owiekowi ˝yjàcemu w XXI wieku jest ona potrzebna 

Barbara Ravensdale 
Marzena Sygut
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Wiara, nadzieja, mi∏oÊç
Parafrazujàc przys∏owie „jak trwoga 

to do Boga”, mo˝na dziÊ dodaç „lub do 
psychoanalityka”. Lekarstwa na l´ki i 
plastra na duchowe rany poszukujemy 
coraz cz´Êciej nie w konfesjonale, ale w 
gabinecie psychoterapeuty. Czy jednak 
ukojenie i wsparcie, które tam otrzymu-
jemy, sà w stanie zastàpiç religi´ i si∏´, 
jakà ludzie od wieków czerpali z wiary? 
A mo˝e w dzisiejszym Êwiecie, w któ-
rym prawie wszystko mo˝na kupiç za 
pieniàdze albo wywalczyç, rozpychajàc 
si´ ∏okciami, wiara zupe∏nie przesta∏a 
byç potrzebna?

Podstawà wiary jest duchowoÊç
Czym jest wiara? Czy tylko zwyk∏ymi 

gus∏ami, czy mo˝e dà˝eniem cz∏owieka do 
doskona∏oÊci? A mo˝e próbà okie∏znania 
strachu przed tym, co nieuniknione – 
Êmiercià? Na pytania te ludzie od wieków 
szukali odpowiedzi. DziÊ ju˝ wiadomo, 
˝e wiara to jeden ze sposobów rozwoju 
naszej duchowoÊci. Cz∏owiek to bowiem 
nie tylko cia∏o. Obok materialnej pow∏oki, 
tkwi w nim pierwiastek intelektualny, emo-
cjonalny i wreszcie duchowy. Taki poglàd 
wyznawali ju˝ staro˝ytni wyznawcy bud-
dyzmu czy islamu. Wierzyli, ˝e modlàc 
si´ i medytujàc, osiàgnà idealny stan 
ducha. Ale wspó∏czeÊni myÊlà podob-
nie. Ewa Czaczkowska, autorka ksià˝ki 
„Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko” twierdzi, ˝e 
dla wierzàcego najwa˝niejszà cz´Êcià 
cz∏owieka jest dusza, czyli ta cz´Êç nas, 
która zostaje po Êmierci i trwa w innym 
wymiarze. To dzi´ki duszy cz∏owiek si´ 
doskonali, przechodzi przez kolejne etapy 
rozwoju. Dzi´ki niej ̋ ycie nabiera innego 
wymiaru, g∏´bszej perspektywy. Istnienie 
duszy pozwala nam zrozumieç, ˝e pew-
ne, nie zawsze mi∏e dla nas sytuacje, 
majà sens. – Poniewa˝ sk∏adamy si´ 
z tak wielu ró˝nych elementów, tak˝e 
nasz rozwój musi przebiegaç równole-
gle na kilku p∏aszczyznach – dodaje Irena 
Franaszek, psycholog i psychoterapeuta 
z Centrum Pomocy Psychologicznej w 
Lublinie. – Biologia to nasze cia∏o, jego 
fizjologia i zdrowie. Gdy roÊniemy, dba-
my o naszà kondycj´, w istocie rozwija-
my cia∏o. Z kolei po˝àdanych sposobów 
reakcji emocjonalnych uczymy si´ w re-
lacjach z innymi osobami, w rodzinie, w 
szkole, wÊród przyjació∏. W pustce nie 
ma mo˝liwoÊci rozwoju emocjonalnego. 
Kolejny poziom wzrastania to intelekt; 
wiedza, którà nabywamy od rodziców, 
nauczycieli, z ksià˝ek. I wreszcie rozwój 
duchowy. Jest on nam dany wówczas, 
gdy obcujemy z religià, filozofià, sztukà i 

wreszcie naturà – t∏umaczy. Niezale˝nie 
od miejsca i czasu, w którym przysz∏o 
nam ̋ yç, „taki duchowy pokarm” zawsze 
by∏ nam potrzebny. Zanim powsta∏y reli-
gie, pierwotny cz∏owiek „drgnienia du-
szy” wyra˝a∏ Êpiewem, taƒcem i rysun-
kiem. Stàpajàc boso po trawie, czujàc 
krople deszczu, mia∏ wra˝enie, ˝e jest 
bli˝ej bóstwa. Wraz z rozwojem religii 
duchowoÊç ludzka zacz´∏a dojrzewaç w 
wierze. Aby jednak do tego dosz∏o, koniecz-
ne okaza∏o si´ „uporzàdkowanie bazy”, 
czyli osiàgni´cie prawid∏owego rozwoju 
trzech pierwszych sfer ˝ycia: cielesnej, 
intelektualnej i emocjonalnej. Duch, to 
bowiem najwy˝sza i najbardziej skompli-
kowana forma naszego istnienia.

Wiara pozwala przetrwaç
Aby ten rozwój duchowy uda∏o si´ 

osiàgnàç, cz∏owiek musi uznaç, ̋ e nie jest 
sam, ˝e oprócz niego istnieje jakaÊ si∏a 
wy˝sza. Mo˝e to byç Bóg chrzeÊcijaƒski, 
mo˝e byç Budda, mo˝e byç si∏a kosmicz-
na. To ona pozwala cz∏owiekowi przetrwaç 
najtrudniejsze chwile w ̋ yciu, zrozumieç i 
nadaç sens pewnym wydarzeniom, Êmierci 
dziecka, w∏asnemu przypadkowemu kalec-
twu, nag∏ej biedzie. R. Skynner, J. Cleese, 
wspó∏autorzy ksià˝ki „˚yç w rodzinie i 
przetrwaç” piszà: „Po prostu kiedy jesteÊmy 
pod presjà, potrzebujemy zmieniç bieg na 
wy˝szy, ̋ eby pod∏àczyç si´ do wi´kszego 
systemu. Kiedy dziecko znajduje si´ w 
takiej sytuacji, potrzebuje si´ pod∏àczyç 
do matki, ˝eby uzyskaç wsparcie i po-
czucie pewnoÊci. Matka z kolei mo˝e 
potrzebowaç pod∏àczenia do ojca, ojciec 
do swojej rodziny, miejsca pracy itd. Kiedy 
stres jest zbyt du˝y dla jednostki, mo˝e 
jej byç potrzebne zaanga˝owanie jakiejÊ 
grupy, ˝eby poradziç sobie ze zmianà. 
(...) JeÊli ∏àczymy si´ z najwi´kszym z 
mo˝liwych systemów, wtedy mówimy 
o uczuciach typu religijnego, o czymÊ 
zwiàzanym z Bogiem.” I dalej dodajà: 
„Ka˝demu, kto czuje, ˝e jest w pewien 
sposób po∏àczony z systemem kosmicz-
nym, posiadajàcym jakàÊ naczelnà za-
sad´, dana jest w zwiàzku z tym wi´ksza 
psychiczna równowaga i stabilnoÊç, 
niezale˝nie od tego, czy wierzy, ˝e w 
tym systemie jest miejsce dla jakiegoÊ 
Osobowego Boga, zajmujàcego miejsce 
przy pulpicie sterowniczym. Mnóstwo lu-
dzi ma takie dobroczynne poczucie wi´zi 
z czymÊ wi´kszym od nich samych, na-
wet je˝eli nie sà religijni w sensie syste-
matycznego uprawiania praktyk”. Ewa 
Czaczkowska podkreÊla, ˝e tak by∏o za-
wsze. Nasza istota cz∏owieczeƒstwa od 
wieków nie ulega zmianie. Zmieniajà si´ 

warunki zewn´trzne, w których ˝yjemy, 
wiemy coraz wi´cej o sobie, swojej psy-
chice, ale zawsze pozostanie w nas jakaÊ 
t´sknota za doskona∏oÊcià, za bytem ide-
alnym, z którego czerpiemy si∏´ i za któ-
rym podà˝amy, nawet jeÊli nie zdajemy 
sobie z tego do koƒca sprawy. Dlatego 
nieprawdà jest, ̋ e wspó∏czesny cz∏owiek 
mo˝e si´ bez wiary obejÊç. Podobnego 
zdania jest ksiàdz dr Jaros∏aw Buchholz, 
dyrektor Pallotyƒskiego Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokszta∏càcego im. 
Batorego w Lublinie. – S∏yszy si´ opi-
nie, ̋ e na Zachodzie Europy jest kryzys 
wiary. Sà obawy, ̋ e i nas ta fala zaleje. Ja 
uwa˝am, ˝e nie ma tam ˝adnego kryzy-
su wiary. Nie ma utraty wi´zi z Bogiem, 
wprost przeciwnie, jest wielkie pragnie-
nie Boga. Rozmawiam z ludêmi i widz´, 
˝e przepe∏nia ich pytanie o sens ˝ycia, 
chcà odpowiedzi na wàtpliwoÊci – po co 
˝yj´, po co ˝yjà moje dzieci?”

Religia uczy pokory
Cz∏owiek potrzebuje wiary do do-

brego funkcjonowania, do osiàgni´cia 
spokoju wewn´trznego i szcz´Êcia. 
MyÊl, ˝e zostaliÊmy sami i fakt, ˝e nie 
do koƒca wiadomo, jak ten ca∏y kosmos 
dzia∏a, ma prawo przera˝aç. Wspó∏czesny 
cz∏owiek, który pogubi∏ si´ w wierze, czu-
je si´ cz´sto przera˝ony. – Jad´ samo-
chodem, id´ ulicà i mijam szare, spi´te 
twarze ludzi niepewnych siebie, niepew-
nych pracy, niepewnych jutra. Tak jak-
by sytuacja ich przerasta∏a. To ci, którzy 
idà przez ˝ycie sami. Bo kiedy cz∏owiek 
panuje nad swoim ˝yciem, dorasta do 
sytuacji, czuje, ˝e potrafi sprostaç zada-
niom, to przestaje si´ baç. Zwolnià mnie 
z pracy? Jestem dobry, znajd´ innà – mó-
wi ksiàdz dr Jaros∏aw Buchholz. – Ale 
do takiego myÊlenia potrzebny jest dy-
stans. I religia nam taki dystans zapew-
nia. Po prostu uÊwiadamia nam, ˝e nie 
wszystko zale˝y od nas. ̊ e jest jakaÊ si∏a 
wy˝sza. Cz∏owiek nie musi wtedy braç 
na siebie ca∏ej odpowiedzialnoÊci, bo to 
jest nie do udêwigni´cia. Dam przyk∏ad. 
Wizytowa∏em ostatnio pewnà szko∏´ w 
Belgii. Wchodz´, a tam betoniarka, 
pe∏no cementu, robotnicy, kurz i zam´t. 
Okazuje si´, ̋ e dobudowujà trzecià klatk´ 
schodowà, bo w innej szkole wybuch∏ po˝ar 
i by∏y ofiary. Czy ta trzecia klatka scho-
dowa wyeliminuje po˝ary? Wàtpi´. Dalej 
b´dà zjawiska, których nie skontroluje-
my. Mo˝na albo oszaleç, albo uznaç, ˝e 
po˝ary si´ zdarzajà. Broniç si´, unikaç, 
ale uznaç, ̋ e sà. Religia w tym pomaga, 
uczy màdrej pokory – dodaje. 

Czy cz∏owiekowi ˝yjàcemu w XXI wieku jest ona potrzebna 
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Trudna

sztuka

Marzena Sygut

Chcemy byç blisko siebie, a jednoczeÊnie nie umiemy tego osiàgnàç. 

bliskoÊci

Boimy si´. Taki l´k najbardziej dotyka ludzi w przesz∏oÊci g∏´boko zranionych. 

RoÊnie liczba Polaków, którzy 
zdecydowali si´ zakoƒczyç 
rozwodem swoje nieuda-
ne ma∏˝eƒstwo. Jak wy-

nika z danych G∏ównego Urz´du 
Statystycznego w roku 1995 rozwód 
uzyska∏o 38,1 tys. zwiàzków, w 2000 
ju˝ 42,8 tys., a w ubieg∏ym roku a˝ 
48,6 tys. JednoczeÊnie spada liczba 
zwiàzków formalnych na rzecz luênych 
relacji partnerskich, które równie ∏atwo 
zaczàç, jak i skoƒczyç. Psychologowie 
twierdzà, ˝e powód jest jeden – teraz 
bardziej, ni˝ kiedykolwiek, zale˝y nam 
na jakoÊci naszej relacji z partnerem. 
Chcemy czuç, ̋ e jesteÊmy blisko ze sobà 
zwiàzani, ̋ e istnieje mi´dzy nami wza-
jemna niç porozumienia. Nie godzimy 
si´ na trwanie w fikcyjnym zwiàzku, nie 
zostajemy ze sobà, bo tak wypada. Gdy 
dwoje ludzi oddala si´ od siebie emo-
cjonalnie, a we wspólne ˝ycie wkrada 
si´ pustka, decydujà si´ na rozstanie. 
Niestety, paradoksalnie wielu z nas ju˝ 
na starcie skazanych jest na niepowo-
dzenie. Nie zdajàc sobie z tego sprawy, 
ze strachu przed bliskoÊcià, której tak 
bardzo pragniemy, unikamy szczeroÊci, 
intymnoÊci, stajemy si´ nieufni, blokujàc 
sobie w ten sposób drog´ do udanych 
relacji partnerskich. Tymczasem, jak 
przekonuje Janet G. Woititz, autorka 
znakomitego poradnika „L´k przed 
bliskoÊcià” jedynà drogà do udanego 
zwiàzku jest zaufanie i otwartoÊç w re-
lacjach z drugim cz∏owiekiem. I to ju˝ 
na starcie!

Partnerski nie znaczy bliski
Wchodzàc w osobistà relacj´ z po-

tencjalnym towarzyszem ̋ ycia oczekuje-
my, ̋ e zbudujemy z nim zwiàzek oparty 
na partnerskich zasadach. Praca, roz-
wój i kariera zawodowa, sprawiedliwie 
dzielone obowiàzki domowe i nierzad-
ko osobne konta, po to, by móc tylko 

w po∏owie op∏acaç wspólne rachunki. 
JesteÊmy przekonani, ˝e taki, naszym 
zdaniem uczciwy zwiàzek, na pewno 
przetrwa prób´ czasu. I kiedy nagle oka-
zuje si´, ̋ e nic oprócz wspólnego dachu 
nie ∏àczy nas z drugà po∏owà, rozczaro-
wani zadajemy sobie pytanie, dlaczego? 
Odpowiedê jest prosta. W naszym mi-
sternie zbudowanym zwiàzku zabrak∏o 
bliskoÊci. Bo bliskoÊç, to wbrew temu, co 
sàdzi wielu z nas niekoniecznie partner-
stwo. – Wprawdzie termin ten ju˝ z samej 
definicji zak∏ada symetrycznoÊç i jest 
troch´ czymÊ za coÊ, ale w odró˝nieniu 
od partnerstwa, ten zdawa∏oby si´ han-
del wymienny, nasycony jest mi∏oÊcià 
– mówi psycholog Ewa Czarnecka, pre-
zes Stowarzyszenia Profesjonalistów 
Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspól-
na”. – Je˝eli oczekuj´ od partnera po-
czucia bezpieczeƒstwa, zaufania, to te˝ 
mam baczenie, aby partner czu∏ si´ bez-
pieczny. JeÊli licz´ na wsparcie, to dbam 
o to, aby i on w sytuacjach trudnych do-
sta∏ je równie˝ ode mnie. Kiedy pragn´ 
pomocy w rozwiàzywaniu moich proble-
mów, to musz´ byç gotowa/gotowy na 
poÊwi´cenie si´, by pomóc partnerowi 
rozwiàzaç jego k∏opoty – dodaje. 

W budowaniu bliskoÊci bardzo wa˝nà 
rzeczà jest dawanie i branie, ale z za-
chowanymi proporcjami. Gdyby mówiç 
o jakimÊ pó∏ na pó∏, to tutaj jest miejsce 
na równy podzia∏, miejsce na partner-
stwo. Nie pieniàdze, nie obowiàzki, nie 
opieka nad dzieçmi, ale w∏aÊnie da-
wanie i branie: wsparcia, otwartoÊci, 
czu∏oÊci, troski, bezpieczeƒstwa, po-
winno byç sprawiedliwe. – BliskoÊç to 
zwiàzek przesycony autentycznoÊcià, 
czyli taki, w którym ka˝dy z partne-
rów mo˝e czuç si´ sobà. Nie musi byç 
ostro˝ny, czujny, nie musi obawiaç si´ 
krytyki, zakazów, nakazów, tego, ̋ e je-
den z partnerów b´dzie chcia∏ zmieniaç 
drugiego. I nie liczy si´ tutaj posiada-

nie takiego samego zdania na ka˝dy 
temat. Ró˝nice przecie˝ wzbogacajà. 
Wa˝ne jest za to celebrowanie bycia ra-
zem i poznawania si´. To, co nas zbli˝a, 
to wzajemna wymiana myÊli i uczuç 
– twierdzi Ewa Czarnecka.

Janet G. Woititz we wspomnianej 
ju˝ ksià˝ce pisze: „Poznasz, ̋ e twój in-
tymny zwiàzek z partnerem jest zdrowy, 
jeÊli stworzyliÊcie Êrodowisko, w którym 
prawdziwe sà stwierdzenia: mog´ byç 
sobà, ty mo˝esz byç sobà, my mo˝emy 
byç sobà, mog´ si´ rozwijaç, ty mo˝esz 
si´ rozwijaç, mo˝emy si´ wspólnie 
rozwijaç”.

Szko∏a uczuç
Pierwszà i najlepszà lekcj´ bliskoÊci 

odbieramy w naszym rodzinnym domu, 
pod warunkiem, ˝e jest on „zdrowy”. 
Gdy jako dzieci obserwujemy wzajem-
ne relacje rodziców, ich reakcje na na-
sze niepowodzenia i sukcesy, stosunek 
do nas i naszego rodzeƒstwa, sposób, 
w jaki dbajà o siebie nawzajem, uczy-
my si´ automatycznie, co to znaczy 
bliskoÊç. Kiedy matka odnosi si´ do ojca 
z czu∏oÊcià, a on z uÊmiechem podaje 
jej fili˝ank´ herbaty, a potem wieczo-
rem znajdujà jeszcze czas, by wys∏uchaç 
dzieci´cych trosk, nie mamy z∏udzeƒ, w 
tym domu panuje mi∏oÊç. Ale nie wszy-
scy mamy tyle szcz´Êcia. Wielu ludzi 
wychowuje si´ w tzw. rodzinach dys-
funkcyjnych, czyli takich, które z jakiÊ 
powodów nie spe∏niajà swych funkcji 
wobec dziecka i pozosta∏ych cz∏onków 
rodziny. Sà wÊród nich zarówno te, w 
których nadu˝ywany jest alkohol (1/3 
polskich rodzin), jak te˝ takie, gdzie 
zabrak∏o jednego z rodziców, bo odszed∏, 
umar∏, a mo˝e – co tak modne dzisiaj 
– wi´kszoÊç czasu sp´dza w pracy al-
bo na wyjazdach s∏u˝bowych w innym 
mieÊcie. Ale nie tylko. To tak˝e bardzo 
cz´sto tzw. dobre domy, w których oj-
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ciec i matka zaj´ci karierà zawodowà 
wychowanie swych pociech zlecajà 
p∏atnym opiekunkom, czy te˝ rodziny 
nadopiekuƒcze, w których dzieci, nie 
uczà si´ zaradnoÊci i samodzielnoÊci 
˝yciowej, bo przecie˝ wszystko mo˝e 
za nie zrobiç babcia albo niania. 

W takich rodzinach dziecko zamiast 
uczucia bliskoÊci i intymnoÊci, dostaje 
w spadku fur´ l´ków i obaw. A potem, 
gdy doroÊnie nieÊwiadomie powtarza 
wyuczone w dzieciƒstwie zachowa-
nia, choçby nie wiem jak si´ przed ni-
mi buntowa∏o. Jeszcze gorzej si´ dzieje, 
gdy stara si´ odrzuciç wszystko, co by∏o 
w domu. Wówczas pozostaje bez jakich-
kolwiek wzorców. W ka˝dej, nawet naj-
bardziej nieudolnej rodzinie, sà pewne 
zachowania pozytywne; odcinajàc si´ 
od korzeni, zostajemy z niczym. Tacy 
sà niektórzy wspó∏czeÊni m∏odzi ludzie, 
gotowi zrobiç wszystko, by wyrwaç si´ 
ze swojej klasy i awansowaç do elit. 
Jakie b´dà ich dzieci, skoro wychowajà 
je ludzie racjonalni, nastawieni na ka-
rier´, zdobywanie dóbr materialnych i 
odpowiedniego statusu spo∏ecznego? 
– Zawsze cz∏owiek musia∏ wybieraç 
mi´dzy „byç” (blisko w∏asnego ja, 
przyjació∏, rodziny), a „mieç” (dobre 
auto, dom, super szko∏´ dla wymarzo-
nego jedynaka). Jednak obecnie w tej 
wewn´trznej walce zdecydowany prym 
wiedzie „mieç” – mówi Ewa Czarnecka. 
JeÊli do tego dodamy zupe∏ny brak 
umiej´tnoÊci w okazywaniu uczuç, 
nietrudno si´ domyÊliç, ˝e bliskoÊç 
wkrótce mo˝e staç si´ nieosiàgalnym 
idea∏em. 

Z l´ków rodzi si´ dystans
Jeden nieudany zwiàzek, drugi, ko-

lejny i nagle, zupe∏nie przypadkowo od-
krywamy, ˝e boimy si´ zaanga˝owaç. 
Niektórzy z nas obawiajà si´ zbytniej 
zale˝noÊci i utraty wolnoÊci, inni uczucia 
s∏aboÊci, które wyhamowuje ich zapa∏ 
do pracy, jeszcze inni okazania komuÊ 
prawdziwego oblicza czy te˝ porzuce-
nia. – Najcz´Êciej i najmocniej na nasze 
problemy w relacjach emocjonalnych z 
partnerem wp∏ywajà l´ki, które pojawi∏y 
si´ jeszcze w dzieciƒstwie. Nasze od-
czucia znajdujà odzwierciedlenie w 
sposobie myÊlenia i przekonaniach. 
JeÊli np. boimy si´ okazaç, ˝e zale˝y 
nam na partnerze, nasz umys∏ zinter-
pretuje to mniej wi´cej w taki sposób: 
„dlaczego mam byç dla niego mi∏a/mi∏y 
skoro i tak pr´dzej czy póêniej mnie 
zostawi” – opowiada Ewa Czarnecka. 
– Najwi´kszy wp∏yw na nasze zachowa-

nia emocjonalne majà l´k przed utratà 
w∏asnego ja, l´k przed zdemaskowa-
niem i l´k przed porzuceniem. 

Podstawà pierwszego jest niewy-
kszta∏cenie si´ u osoby ow∏adni´tej 
tym l´kiem, poczucia w∏asnego 
„ja”, czyli to˝samoÊci. 
Dotyka on ludzi, którzy 
w dzieciƒstwie otrzy-
mywali od rodziców 
sprzeczne komunikaty 
na temat w∏asnej oso-
by – raz byli cudow-
ni i stanowili podpor´ 
rodziny, innym razem 
s∏yszeli, ̋ e sà nieudacz-
nikami czy ofiarami lo-
su. W takich warun-
kach trudno wyrobiç 
sobie jasny poglàd na 
temat siebie samego. 
A gdy nie wiemy, kim 
jesteÊmy, nie znamy 
swoich mo˝liwoÊci, nie 
potrafimy wyznaczyç 
sobie celów, które 
chcemy osiàgnàç, to 
odczuwamy l´k. – Taka 
osoba obawia si´, ˝e po 
zaanga˝owaniu emocjo-
nalnym zatraci reszt-
ki siebie, ˝e b´dzie 
musia∏a rezygnowaç 
ze swoich marzeƒ, 
pragnieƒ, a nawet przy-
jació∏. W skrajnych wy-
padkach mo˝e czuç, ˝e 
po okazaniu bliskoÊci 
zostanie zaw∏aszczona, 
wch∏oni´ta przez part-
nera i zmuszona do 
spe∏niania jego po-
trzeb – t∏umaczy Ewa 
Czarnecka. – W tej 
sytuacji, aby stworzyç 
udany zwiàzek, musi-
my wykonaç pot´˝nà 
prac´ na rzecz podnie-
sienia swojego poczucia 
wartoÊci. 

Kolejny l´k, tym 
razem przed zdema-
skowaniem, dotyka 
osoby, którym rodzi-
ce w dzieciƒstwie sta-
wiali bardzo wysokie wymagania, 
przerastajàce ich mo˝liwoÊci. To cz´sto 
tzw. cudowne dzieci. Takie komunika-
ty wcale nie muszà byç przekazywane 
w sposób werbalny, czasem wystarczy 
gest, grymas twarzy, postawa cia∏a. Jak 
wynika z obserwacji psychologów, a˝ 80 

proc. odbieranych przez nas komunika-
tów, to w∏aÊnie informacje niewerbal-
ne. – Osoby, którym towarzyszy wspo-
mniany l´k starajà si´ tak zachowywaç 
w doros∏ym ˝yciu, aby uwa˝ano je za 
chodzàce idea∏y. Nauczy∏y si´ tego w 

dzieciƒstwie. Tylko wówczas, gdy ro-
dzice mogli pochwaliç si´ ich sukce-
sami, zas∏ugiwa∏y na uwag´. Tak jak w 
dzieciƒstwie, tak i teraz obawiajà si´, 
˝e partner odkryje ich s∏abe strony i 
natychmiast odtràci – t∏umaczy Ewa 
Czarnecka. – Tymczasem bliskoÊç 

Ma∏˝eƒstwo

...wówczas odezwa∏a si´ Almitra pytajàc: 
– A ma∏˝eƒstwo, Mistrzu? 
A on odpowiadajàc rzek∏:
– UrodziliÊcie si´ razem i pozostaniecie razem na zawsze. 
Pozostaniecie razem, 
Gdy bia∏e skrzyd∏a Êmierci rozproszà wasze dni... 
I tak b´dziecie razem po milczàcà pami´ç Boga. 
Ale w waszym zwiàzku niech nie zabraknie przestrzeni, 
A wiatr wiejàcy z nieba niech taƒczy pomi´dzy wami. 
Kochajcie si´ wzajemnie, 
Lecz nie czyƒcie z tej mi∏oÊci kr´pujàcych p´t. 
Niech b´dzie ona raczej jak ruchliwe morze. 
Mi´dzy brzegami waszych dusz. 
Niech ka˝de z was nape∏nia kielich drugiego, 
Lecz nie pijcie razem z jednego kielicha. 
Dzielcie wasz chleb, 
Ale nie jedzcie z tego samego u∏omka. 
Âpiewajcie i taƒczcie razem i bàdêcie weseli, 
Ale niech ka˝de pozostanie sobà. 
Tak jak oddzielne sà struny lutni, choç wibrujà tà samà melodià. 
Oddawajcie sobie wasze serca, ale nie bàdêcie ich stra˝nikami, 
Gdy˝ tylko r´ka ˚ycia mo˝e je trzymaç na wodzy. 
I bàdêcie blisko siebie, ale tak˝e nie nazbyt blisko. 
Gdy˝ filary Êwiàtyni wznoszà si´ w pewnej odleg∏oÊci od siebie, 
A d´by i cyprysy nie rosnà jeden w cieniu drugiego.

Khalil Gibran (1883-1931, Liban)
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oznacza autentycznoÊç, a taki sposób 
kreowania siebie, to nic innego jak gra, 
wieczne udawanie. Grajàc, ju˝ na star-
cie uniemo˝liwiamy sobie i partnero-
wi osiàgni´cie za˝y∏oÊci i intymnoÊci 
w zwiàzku. 

Wreszcie olbrzymi wp∏yw na na-
sze relacje intymne z partnerem ma 
silna obawa przed porzuceniem, 
czyli uczynieniem nas samotnymi. 
Zdaniem Janet G. Woititz osobom, 
który wyros∏y w domach, gdzie ro-
dzice na pierwszym miejscu stawiali 
w∏asne potrzeby i przyjemnoÊci – ka-
rier´ zawodowà, atrakcyjne wyjaz-
dy s∏u˝bowe, spotkania towarzyskie 
– bagatelizujàc potrzeby emocjonalne 
dziecka, bezustannie towarzyszy strach 
przed odejÊciem ukochanej osoby. Aby 
temu zapobiec, ju˝ na starcie starajà 
si´ zaspokoiç wszelkie pragnienia swo-
jego partnera, matkujà mu, wyr´czajà 
w obowiàzkach, wyprzedzajà jego 
˝yczenia, po to, by tylko z nimi zosta∏. 
Stajàc si´ opiekunem partnera, nie sà w 
stanie przyjàç wsparcia. Osoby te wiecz-
nie zdane tylko na siebie nauczy∏y si´, 
˝e w ˝yciu trzeba byç samodzielnym. 
Jakakolwiek forma zale˝noÊci cz´sto 
dla nich oznacza s∏aboÊç. Takie rozu-
mowanie, podobnie zresztà, jak ciàg∏e 
sprawdzanie uczuç partnera, utrudnia 
bliskoÊç. Tymczasem chwile s∏aboÊci, 
które zdarzajà si´ ka˝demu, okazane 
w obecnoÊci przyjació∏ki/przyjacie-
la budujà bliskoÊç w zwiàzku. – JeÊli 
p∏acz´, jestem autentyczna, jest mi 
bli˝ej do drugiego cz∏owieka. Kiedy 
mówi´, ˝e jestem bezradny, jestem po 
prostu bardziej ludzki – t∏umaczy psy-
choterapeutka. 

L´ki powsta∏e w najwczeÊniejszym 
dzieciƒstwie, choç najsilniej oddzia-
∏ywujà na ludzkie zachowania, nie 
sà jedynymi, które utrudniajà nam 
osiàgni´cie bliskoÊci. Zdarza si´, ˝e 
po rozstaniu z partnerem, z którym 
byliÊmy mocno zwiàzani, zaczynamy 
baç si´ zaanga˝owania emocjonalnego. 
Towarzyszàce nam wówczas uczucie 
nazwano l´kiem przed powtórzeniem 
przykrej sytuacji. Trudno si´ dziwiç, 
˝e unikamy sytuacji, które kojarzymy 
z czymÊ nieprzyjemnym. To tak jak 
z dwójkà w szkole. Jedna pa∏a z biolo-
gii, có˝ zdarzy∏o si´, drugiej towarzy-
szy ju˝ strach przed reakcjà rodziców, 
trzecia, czwarta, zmusza do unikania 
lekcji i wagarów. Do tego dochodzà 
l´ki cywilizacyjne – brak zaufania do 
samego siebie, w∏asnego instynktu, 
mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci. Te ostatnie 
mocno zwiàzane sà jednak z zani˝onà 
samoocenà i odci´ciem si´ od korzeni. 
Brak wsparcia w rodzinie sprawia, ˝e 
zatracamy naturalnà zdolnoÊç do ob-
darowywania i odbierania uczuç. 

Droga do autentycznoÊci
Psychologowie twierdzà, ˝e naj-

bardziej udane zwiàzki tworzà osoby, 
które majà bardzo zbli˝one stanowi-
ska w tzw. sprawach kardynalnych, 
dotyczàcych np. hierarchii wartoÊci 
w ̋ yciu, stosunku do posiadania potom-
stwa, roli i miejsca rodziny w zwiàzku. 
W pozosta∏ych, mniej istotnych kwe-
stiach partnerzy powinni ró˝niç si´ od 
siebie. Tylko wówczas, sà w stanie uczyç 
si´ od siebie i rozwijaç. OczywiÊcie, jak 
pisze Janet G. Woititz, budujàc zdro-
wy zwiàzek musimy pami´taç, i˝ wa-

runkiem wst´pnym jest zaufanie, bez 
niego ˝aden uk∏ad nie b´dzie dobrze 
funkcjonowa∏, ani si´ rozwija∏. Ale to nie 
jedyny warunek budowania bliskoÊci 
w relacji z partnerem. Drugim, rów-
nie istotnym jest umiej´tnoÊç stawia-
nia granic. W zdrowym zwiàzku part-
nerzy próbujà zasygnalizowaç, jaka 
jest ich nienaruszalna przestrzeƒ. To, 
co jest bowiem drobiazgiem dla jed-
nych, dla innych mo˝e byç powa˝nym 
problemem. Respektowanie i rozumie-
nie granic przyczynia si´ do tego, ˝e 
ludzie stajà si´ sobie bliscy. JeÊli jed-
nak wyroÊliÊmy w Êrodowisku, w któ-
rym nie nauczono nas, na czym polega 
zaufanie i szacunek, zostaliÊmy ju˝ na 
starcie pozbawieni pozytywnych wzor-
ców budowania bliskoÊci i intymnoÊci. 
W tej sytuacji nawet, gdy spotkamy na 
swej drodze osob´ posiadajàcà takà 
umiej´tnoÊç nie b´dziemy w stanie 
jej zrozumieç. 

˚ycie nie pozostawi∏o nas jed-
nak bez szans. W ka˝dym wi´kszym 
mieÊcie dzia∏ajà poradnie psycho-
logiczne zajmujàce si´ terapià par. 
Tutaj, wspólnie z psychologiem mogà 
oni odkrywaç swoje l´ki i ogranicze-
nia. Stany Zjednoczone posz∏y ju˝ 
o wiele dalej. Powsta∏y tam towarzystwa, 
które uczà ludzi przytulania i okazy-
wania czu∏oÊci. Tylko kwestia czasu, 
a pojawià si´ i u nas. Zresztà ju˝ te-
raz w Warszawie, w Fundacji „Rodziç 
po ludzku”, dzia∏a poradnia, w której 
m∏odzi rodzice uczà si´, jak okazywaç 
bliskoÊç niemowl´ciu. Czy˝byÊmy ju˝ 
tak dalece stracili zaufanie do w∏asnego 
instynktu, ̋ e obce sta∏o nam si´ uczu-
cie czu∏oÊci? 

Statuetki Zeptera – zwyci´zcy Misji Zdrowia:
• Kategoria Naukowiec – prof. Edward Malec 
• Kategoria Dziennikarz –Iwona Szymalla
• Kategoria Osoba Publiczna – Bo˝ena Walter 
• Kategoria Sportowiec – Robert Korzeniowski 
• Kategoria Aktor – Anna Dymna 
•  Nagroda Specjalna Zeptera dla Mediów: Telewizja Polska 

program 2, za wk∏ad na rzecz zdrowia innych ludzi i pro-
pagowanie zdrowego stylu ˝ycia.

•  Specjalne wyró˝nienie: Otylia J´drzejczak za to, przywróci∏a 
nam wszystkim wiar´ w sportowego ducha narodu, za 
propagowanie zdrowego stylu ˝ycia oraz za wra˝liwoÊç 
na los innych ludzi i ch´ç niesienia pomocy.

•  Nagroda Literacka „Zdrowie w literaturze”: Barbara 
Kosmowska, autorka takich ksià˝ek jak: „G∏odna 

Kotka”, „Teren Prywatny”, „Gobelin”, „Prowincja” za jej 
prac´ pisarskà, która wp∏ywa na Êwiatopoglàd dzisiejsze-
go spo∏eczeƒstwa i pozytywnie oddzia∏uje na psychik´ 
wspó∏czesnych Polek.

Statuetki Zeptera
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Na wieczór galowy z okazji 
Jubileuszu 10-lecia firmy 
Dermika, który odbywa∏ 
si´ w Teatrze Narodowym, 

przyby∏o wiele znanych postaci ze 
Êwiata kultury, biznesu i mediów. Gali 
przyÊwieca∏ cel charytatywny, jakim 
by∏o wsparcie Domu Aktora Weterana 
w Skolimowie. Prezes Dermiki, Jolanta 
Zwoliƒska, przekaza∏a z tej okazji dary, 
mi´dzy innymi 10 produktów z unikato-
wymi rzeêbami autorstwa Zofii Wolskiej, 
przeznaczonymi na aukcj´. 

W cz´Êci artystycznej goÊci 
zachwyci∏o oryginalne widowisko pla-
styczne, które ∏àczy∏o w sobie malarstwo 
na cia∏ach, w wykonaniu Jolanty Pe∏ki, 
nawiàzujàce do tematyki dziesi´ciu 
ostatnich linii kosmetycznych Dermiki, 
muzyk´ W∏odzimierza Nahornego i 
Janusza Strobla oraz Êwiat∏o. By∏ to 
rodzaj firmowego wernisa˝u. Nad 
artystycznà oprawà wieczoru czu-
wa∏ Tomasz R. Sikora oraz Krzysztof 
Kolberger, który recytowa∏ wiersze 
poÊwi´cone kobiecie. Zwieƒczeniem 
wieczoru by∏ ogromny tort w kszta∏cie 
s∏oiczka z kremem, który w∏asnor´cznie 
pokroi∏a prezes Dermiki. 

10 lat 
Dermiki
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W naszym codziennym ̋ yciu 
wiele mówi si´ o z∏u. 
Pi´tnuje si´ niew∏aÊciwe 
zachowania nastolatków, 

wskazuje na brak umiej´tnoÊci wycho-
wawczych rodziców, na kryzys instytucji 
ma∏˝eƒstwa, podkreÊla inercj´ w∏adzy i 
kreÊli katastroficzne wizje przysz∏oÊci. 
Czasami odnosz´ wra˝enie, ̋ e wszyst-
ko jest bardziej z∏e ni˝ dobre, a to, co 
dobre, mo˝na policzyç na palcach jed-
nej r´ki. Mamy kodeksy, 10 przykazaƒ, 
a z∏o coraz cz´Êciej pe∏za wÊród nas. 
Czujemy si´ wobec tego faktu bezrad-
ni. Nie mo˝na jednak oderwaç si´ od 

rzeczywistoÊci i, chocia˝ jest ona bole-
sna, trzeba w niej ̋ yç. Pozostaje pytanie 
– jak? Godziç si´ ze z∏em, czy próbowaç 
mu si´ przeciwstawiaç? 

Dr Jekyll i Mr Hyde
W psychologii istniejà ró˝ne, czasem 

rozbie˝ne koncepcje na temat ludzkiej na-
tury. Jacy jesteÊmy, z jakim wyposa˝eniem 
przychodzimy na Êwiat, w jaki sposób 
powinniÊmy siebie kszta∏towaç? – Sàdz´, 
˝e warto zaczàç od prostego wzorca: ̋ yj 
tak, aby twoje post´powanie sta∏o si´ 
normà spo∏ecznego prawodawstwa – mó-
wi Zuzanna Celmer. – GdzieÊ przecie˝ 

ludzie powinni zobaczyç sensownoÊç ta-
kiego zachowania. Na szcz´Êcie nie jest 
tak êle, ˝e na dobro nie odpowiada si´ 
dobrem. Ono nadal sk∏ania do zmiany 
zachowaƒ, zawstydza i pe∏ni rol´ dro-
gowskazu. Mo˝e tylko dobro nie jest 
tak ha∏aÊliwe, jak z∏o, i dlatego mniej 
o nim s∏yszymy. Tadeusz Kotarbiƒski w 
„Medytacjach o ˝yciu godziwym” na-
pisa∏: „Cokolwiek czynisz, umiej zajàç 
myÊlowo pozycj´ swego partnera, inter-
lokutora, kontrahenta, umiej spojrzeç 
na spraw´ z jego punktu widzenia, za-
nim wykonasz czyn, a w szczególnoÊci, 
zanim poruszysz j´zykiem”. Filozof ra-

Matkà z∏a jest krzywda. 
Kiedy zostanie 
komuÊ wyrzàdzona, 
– nieistotne fizyczna, 
psychiczna czy moralna 
– cz∏owiek zachowuje 
si´ jak zranione 
zwierz´. Cierpi, boi si´, 
wi´c atakuje i rani, z∏em 
odwzajemniajàc z∏o. Jak 
przerwaç ten zakl´ty 
kràg? 

DOBRO zasypia cz´Êciej
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dzi, by nie reagowaç mowà odruchowo, 
doraênie, lecz – zw∏aszcza w przypadku 
wzburzenia – przez chwilk´ chocia˝by 
zatrzymaç potok s∏ów i och∏onàç. Bo, 
jak˝e cz´sto ludzie gniewajà si´ nie za 
to, ˝e, ale za to, jak. Zuzanna Celmer 
uwa˝a, ˝e ka˝dy z nas rodzi si´ na tej 
planecie jako doskona∏a, dobra istota. – 
Doskona∏a, czyli pe∏na, jin-jang, majàca 
jasnà i ciemnà stron´, powiedzieliby 
Chiƒczycy. Podobnie jak z komórkami 
nowotworowymi w naszym ciele: ka˝dy 
cz∏owiek ma „wbudowany” mechanizm 
ich rozwoju, który z ró˝nych przyczyn 
mo˝e si´ uruchomiç.

Dobro naiwne?
W dobie pazernego kapitalizmu, 

w którym nale˝y mieç, aby byç, od-
wieczne zasady moralne wcià˝ ulegajà 
nadwàtleniu. Wskazanie, nie rób drugie-
mu, co tobie niemi∏e, zesz∏o na plan dal-
szy. Obserwujemy raczej post´powanie 
w myÊl innych regu∏ – rób tak, ˝eby 
przede wszystkim tobie by∏o dobrze 
– oraz – cel uÊwi´ca Êrodki. Byç ubo-
gim, bezrobotnym, nieradzàcym sobie 
w realiach rzeczywistoÊci, oznacza by-
cie gorszym, g∏upszym, niepotrzebnym. 
A l´k przed takim zakwalifikowaniem 
sk∏ania do zachowaƒ, które w innej sy-
tuacji by∏yby odrzucone. Szczególnie, 
˝e codzienne przyk∏ady kumoterstwa, 
korupcji i nieuczciwoÊci ujawniane na 
najwy˝szych szczeblach w∏adzy – nie 
podlegajàce rzeczywistemu rozlicze-
niu i karze – mogà prowadziç do prze-
konania, ˝e tylko tà drogà mo˝na coÊ 
naprawd´ w ˝yciu uzyskaç. Mimo to 
wielu ludzi stara si´ ˝yç w prawoÊci i 
prawdzie, uczy swoje dzieci w∏aÊciwych 
zasad, kultywuje sprawdzone wartoÊci. 
– Arystoteles okreÊla∏ prawd´ mianem 
cnoty – przypomina Zuzanna Celmer. 
– Jego zdaniem ludzie post´pujà êle z 
niewiedzy lub ignorancji. DziÊ nie jest 
to mo˝e tak jednoznaczne, bo zdajàc 
sobie nawet spraw´ z tego, ˝e coÊ jest 
niew∏aÊciwe i wybierajàc taki sposób 
post´powania, t∏umaczy si´ swój wybór 
„mniejszym z∏em”. Ale ju˝ sam fakt, ̋ e 
pojawiajà si´ jednak jakieÊ skrupu∏y, ̋ e 
cz∏owiek nie czuje si´ dumny z ∏amania 
zasad, Êwiadczy o tym, ˝e zdaje sobie 
spraw´ z istnienia nadrz´dnych wartoÊci 
i dlatego poszukuje dla siebie usprawie-
dliwienia. To jest krzepiàce. 

Altruizm w przebraniu
JeÊli spojrzymy obiektywnie na 

dzieje spo∏eczeƒstw, a tak˝e wejrzymy 
w indywidualne losy, ∏atwo zauwa˝yç, 
˝e uk∏adajà si´ one w okreÊlonà 
prawid∏owoÊç. Jak w biblijnej opowieÊci 
– po latach t∏ustych przychodzà chu-
de, po czasie budowania i ustanawia-
nia prawa, przychodzi okres burzenia 
i ∏amania ustalonych regu∏, aby z ko-
lei ustàpiç miejsca kolejnej odnowie. 
Byç mo˝e jesteÊmy w przededniu takiej 
zmiany, co wcale nie oznacza, ˝e z∏o 
zostanie ca∏kowicie pokonane i unice-
stwione. Mo˝e musi istnieç, jak awers i 
rewers, ale rzecz tkwi w proporcjach. A 
nadanie sensu i jakoÊci naszemu ̋ yciu 
jest dla ka˝dego cz∏owieka indywidu-
alnym zadaniem, z którym – zgodnie 
ze swojà wiedzà i sumieniem – musi 

codziennie si´ zmagaç. Janusza R. do 
przebudowy systemu wartoÊci zmusi∏a 
córka. – WczeÊniej brnà∏em w ró˝ne 
dziwne uk∏ady, êle traktowa∏em ludzi, 
ale kiedy moja córka podros∏a i zacz´∏a 
pytaç dlaczego, musia∏em odpowiadaç 
jednoznacznie, nie mog∏em udawaç. 
Powiedzia∏em prawd´, zaczà∏em te˝ 
przyglàdaç si´ sobie i temu, co robi´. 
Podjà∏em decyzj´ – zmieni∏em oto-
czenie, wyprowadzi∏em si´ na wieÊ i 
okaza∏o si´ to dla naszej rodziny wyba-
wieniem. Marek W. podzieli∏ si´ swoim 
doÊwiadczeniem:

– Ca∏e ̋ ycie by∏em i jestem wzorem 
post´powania. Dobry, uczynny, ˝yczli-
wy, pomocny. Ale nastàpi∏o u mnie 
coÊ, co nazwa∏bym kumulacjà z∏ych 
emocji. Wszystkie z∏e informacje, brak 
wdzi´cznoÊci kumulowa∏y si´ we mnie, 
a˝ wreszcie coÊ p´k∏o. A ˝e wszystko 
dzia∏o si´ w szkole, omal nie pobi∏em 
nauczycieli i nie zabi∏em dwóch osób. 
Na szcz´Êcie w por´ si´ opami´ta∏em. 
A przecie˝ ca∏e ˝ycie post´powa∏em 
wzorowo, tyle ˝e z∏o, które do mnie 
dociera∏o, któregoÊ dnia nie pomieÊci∏o 
si´ we mnie i si´ wyla∏o. 

Na pewno altruizm?
„DobroczynnoÊç jest prawdziwà 

maskaradà interesownoÊci przebra-
nej za altruizm – napisa∏ Anthony de 
Mello. – Mówicie, ˝e trudno si´ z tym 
zgodziç, bowiem jesteÊcie uczciwi 
usi∏ujàc kochaç i spe∏niaç pok∏adane 
w was zaufanie. Istniejà dwa rodzaje 
samolubstwa. Pierwszy polega na tym, 
˝e mam przyjemnoÊç w sprawianiu so-
bie przyjemnoÊci. Nazywamy to po pro-
stu egocentryzmem. Z drugim mamy 
do czynienia wówczas, gdy odnajduj´ 
przyjemnoÊç w sprawianiu przyjemnoÊci 
innym. Jest to nieco bardziej wyrafino-
wany rodzaj egocentryzmu.” Je˝eli za 
dobro potrzebujemy zap∏aty, to nie jest 
dobro, to jest interes, biznes, wymiana. 
Dobro daje nam poczucie satysfakcji w 
Êrodku, wewnàtrz nas samych. Wtedy 
mamy prawdziwà motywacj´ czynienia 
dobra. Róbmy swoje, wbrew oszustom, 
zabójcom, k∏amcom, bezkarnym poli-
tykom i urz´dnikom. Dbajmy o zasa-
dy. Zaraêmy nimi innych, którym nie 
przekazano ich w domu albo za ma∏o 
czasu poÊwi´cano na pomoc w zrozu-
mieniu Êwiata. Wtedy obudzi si´ w nas 
ÊwiadomoÊç, która nie pozwoli nam na 
poddanie si´ z∏u. 

Autorka jest dziennikarkà radiowej Trójki, 
propagujàcà zdrowy styl ˝ycia.

DOBRO Gra˝yna Dobroƒ
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Naturalnie: Zwykle o koniecznoÊci 
zjedzenia czegokolwiek, cz∏owiek 
przypomina sobie wieczorem, gdy 
po ca∏ym dniu zmagaƒ, zasiada na 
kanapie ...

Prof. Stanis∏aw Berger: Sposób 
od˝ywiania si´ cz∏owieka jest zja-
wiskiem tak starym, jak historia 
homo sapiens. Bez jedzenia nie 
mo˝e on egzystowaç. Jednak ta 
prawda jest tak banalna, ˝e na 
co dzieƒ zupe∏nie o niej zapomi-
namy. A szkoda. Spróbujmy sobie 
wyobraziç, ̋ e w ciàgu jednego roku 
zjadamy i wypijamy ton´ ̋ ywnoÊci i 
napojów. W czasie naszego, Êredniej 
d∏ugoÊci ˝ycia, „przepuszczamy” 
wi´c przez organizm ok. 70 ton po-
karmów i p∏ynów. UÊwiadomienie 
sobie tego faktu byç mo˝e u∏atwi 
nam zrozumienie, jak bardzo po-
przez ˝ywnoÊç byliÊmy i jesteÊmy 
zwiàzani ze Êrodowiskiem natural-
nym, i jak wielki wp∏yw na nasze 
˝ycie ma jakoÊç stosowanej diety.

– Jak nie pogubiç si´ w tej masie 
jedzenia, jak skomponowaç z niej 
diet´, by nie zabrak∏o ˝adnego po-
trzebnego sk∏adnika? 

– Opracowa∏em uniwersalne za-
sady dotyczàce sposobu od˝ywiania 
si´, które przydadzà si´ ka˝demu. 
W moich zaleceniach na ogó∏ nie 
mówi´ o konkretnym produkcie 
spo˝ywczym. Podaj´ pewien sche-

mat ilustrujàcy po˝àdany styl ̋ ycia. 
Bo dieta (z j. greckiego – diaita), 
oznacza sposób ˝ycia, w którym 
mieÊci si´ te˝ sposób od˝ywiania 
si´. Nie zalecam ludziom jakie 
sk∏adniki pokarmowe i w jakich 
iloÊciach powinni spo˝ywaç, z 
czego mogà zrezygnowaç, a co 
promowaç. To przecie˝ niemo˝liwe, 
aby konsument liczy∏ iloÊç zjada-
nej kobalaminy (Êrednie dzienne 
zapotrzebowanie na t´ witamin´ 
wynosi u doros∏ego cz∏owieka ok. 
2 mg) lub innych, kilkudziesi´ciu 
sk∏adników od˝ywczych. Zwracam 
uwag´ na to, by tak zestawiç pro-
dukty w potrawy i posi∏ki, tak je 
przygotowaç, aby zachowaç maksy-
malnie du˝o wartoÊci od˝ywczych, 
walorów smakowych i estetycznych. 
Temu majà w∏aÊnie s∏u˝yç opraco-
wane przeze mnie rady, wszystkie 
zaczynajàce si´ na liter´ „U”. 
Pierwszà i najwa˝niejszà z nich 
jest U – jak urozmaicenie. A wi´c 
spo˝ywanie w ka˝dym posi∏ku 
produktów z ró˝nych grup, czy-
li zarówno produktów màcznych, 
mi´sa, ryb, nabia∏u, jak te˝ warzyw i 
owoców. Dzi´ki urozmaiceniu diety, 
bez wi´kszych problemów zapew-
niamy organizmowi odpowiednie 
sk∏adniki od˝ywcze, ale równie˝, 
je˝eli w którymkolwiek z pokarmów 
znajdzie si´ coÊ szkodliwego, to tej 
niepo˝àdanej substancji spo˝yjemy 

mniej. Niedawno otrzyma∏em no-
we zalecenie z FAO, z którego wy-
nika, ̋ e bioró˝norodnoÊç zjadanej 
˝ywnoÊci, którà proponuj´ od lat, 
jest obecnie uznana za podsta-
wowy warunek prawid∏owego 
od˝ywiania si´ cz∏owieka. I tu 
mo˝emy wróciç na chwil´ do ko-
balaminy. Je˝eli cz∏owiek b´dzie 
dba∏ o ró˝norodnoÊç w diecie, to 
kobalamina na pewno si´ tam 
znajdzie. Nie b´dzie musia∏ nic 
mierzyç, wa˝yç, pami´taç o tym, 
co z czym spo˝ywaç. W moich za-
leceniach znalaz∏o si´ te˝ umiarko-
wanie w jedzeniu, uregulowanie, 
czyli sta∏a cz´stotliwoÊç posi∏ków, 
uprawianie sportu, zw∏aszcza przez 
osoby o siedzàcym trybie ˝ycia, a 
tak˝e unikanie nadmiaru t∏uszczów 
(nie powinny one dostarczaç wi´cej 
ni˝ 25-30 proc. energii w dzien-
nej diecie), cukru (nie wi´cej ni˝ 
10 proc. energii) i soli (nie wi´cej 
ni˝ 5 g na dzieƒ). To ostatnie zale-
cenie jest szczególnie wa˝ne dla 
osób cierpiàcych z powodu chorób 
cywilizacyjnych (uk∏adu krà˝enia, 
oty∏oÊci, cukrzycy, nadciÊnienia, 
niektórych nowotworów) lub do 
nich genetycznie predyspono-
wanych. Ostatnio wprowadzi∏em 
jeszcze jedno U – umiej´tne 
sporzàdzanie potraw. Samo uroz-
maicenie nie za∏atwi sprawy. Je˝eli 
b´dziemy wielokrotnie odsma˝aç, 

Z prof. Stanis∏awem Bergerem ze Szko∏y G∏ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pionierem polskiej 
nauki o ˝ywieniu cz∏owieka rozmawia Marzena Sygut

DIETA,
SzeÊç razy „U”

 czyli sposób ˝ycia
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odgrzewaç jedzenie, to zniszczymy 
zawarte w nim substancje od˝ywcze. 
Aby zachowaç je w jak najwi´kszej 
iloÊci, powinniÊmy spo˝yç posi∏ek 
zaraz po przygotowaniu.

– Urozmaicenie rozwià˝e nam pro-
blem zwiàzany z dostarczeniem or-
ganizmowi niezb´dnych sk∏adników 
od˝ywczych. Jednak skàd mamy 
wiedzieç, ile jeÊç? 

Tutaj przyda si´ w∏aÊnie umiar-
kowanie. Zapotrzebowanie energe-
tyczne organizmu cz∏owieka zale˝y 
od wielu czynników, m.in. masy 
cia∏a, wieku, p∏ci, klimatu, w któ-
rym ˝yje, charakteru wykonywa-
nej pracy, stanu zdrowia. Jedzàc, 
musimy pokryç tzw. podstawo-
we zapotrzebowanie organizmu 
na energi´ niezb´dnà 
do oddychania, tra-
wienia, bicia serca. U 
zdrowego, doros∏ego 
cz∏owieka wynosi ona 1 
kcal na godzin´, na ki-
logram masy cia∏a w sta-
nie spoczynku. Doros∏y 
cz∏owiek wa˝àcy 60 kg 
powinien przez dob´ na 
te cele dostarczyç orga-
nizmowi ok. 1440 kcal. 
Ta iloÊç energii nie wystarczy nam 
na wykonanie pracy, spacer, kàpiel, 
dojÊcie do przystanku itd. Musimy 
zjeÊç wi´cej. Tyle, abyÊmy utrzymali 
prawid∏owà mas´ cia∏a, którà mo˝na 
obliczyç stosujàc wskaênik BMI (po-
winien on wynosiç 20 – 25). 

– Jak to sprawdziç? 
– Bardzo prosto, wystarczy 

podzieliç w∏asnà mas´ cia∏a w ki-
logramach przez wzrost w me-
trach, podniesiony do kwadratu. 
Je˝eli cz∏owiek nie mieÊci si´ w 
tym przedziale, wa˝y za ma∏o, al-
bo za du˝o i powinien skorzystaç 
z pomocy lekarza lub dietetyka. 
Warto te˝ pami´taç, ˝e jeÊli pro-
wadzimy siedzàcy tryb ˝ycia, tzn. 
du˝o jeêdzimy samochodem, pra-
cujemy za biurkiem, uwielbiamy 
przesiadywaç przed telewizorem 
czy komputerem, nasz organizm 
potrzebuje mniej energii, ni˝ 
gdybyÊmy pracowali fizycznie, 
jeêdzili tramwajem, a do tego co-
dziennie uprawiali jogging.

– Jak zrozumieç kaprysy w∏asnego 
organizmu, gdy przez kolejne tygo-

dnie dopomina si´ on np. wy∏àcznie 
twarogu? Czy od˝ywiajàc si´ w ten 
sposób mo˝emy sobie zaszkodziç?

– Trudno powiedzieç. Wiadomo 
bowiem, ˝e ˝aden z produktów 
˝ywnoÊciowych, z wyjàtkiem mle-
ka matki, ale tylko podawanego w 
pierwszym pó∏roczu niemowl´ctwa, 
nie zaspokaja zapotrzebowania 
cz∏owieka na wszystkie sk∏adniki 
od˝ywcze. Z drugiej strony, je˝eli 
to sam organizm czegoÊ pragnie, 
najprawdopodobniej brakuje mu 
jakiegoÊ sk∏adnika, którego nie 
ma w tak du˝ej iloÊci w innych 
produktach. Ser mo˝e dostarczaç 
bardzo du˝o sk∏adników mineral-
nych. Gdy takie zachcianki nie 
trwajà d∏u˝ej ni˝ dwa-trzy tygodnie, 
nie trzeba si´ nimi przejmowaç. 

Organizm ma ró˝ne upodobania, 
nie warto ich niszczyç, lepiej mu 
zaufaç. Cz´sto obserwuje si´ to w 
Êwiecie zwierzàt. Gdy psu brakuje 
sk∏adników mineralnych, zaczyna 
lizaç Êcian´ pokrytà wapnem, bo-
gatym w sk∏adniki mineralne. 

– Mówiàc o ró˝norodnoÊci pokar-
mów, wylicza Pan zarówno mi´so, 
ryby, jak i nabia∏ oraz warzywa. Któ-
re z bia∏ek – roÊlinne czy zwierz´ce 
– pan zaleca?

– Mieszane bia∏ko. ̊ ywieniow-
cy zalecajà, ˝eby osoby doros∏e 
spo˝ywa∏y w po∏owie bia∏ko 
roÊlinne i zwierz´ce. Dzieci i ko-
biety w cià˝y powinny jeÊç nie-
co wi´cej bia∏ka zwierz´cego. To 
ostatnie jest bardziej wartoÊciowe, 
gdy˝ zawiera wi´kszà iloÊç amino-
kwasów, niezb´dnych organizmo-
wi do budowania w∏asnych bia∏ek. 
Produkty roÊlinne cz´sto sà ubo˝sze 
w niektóre aminokwasy, np. zbo˝a 
majà ma∏o lizyny.

– Czy to znaczy, ˝e wegetarianie êle 
si´ od˝ywiajà?

– Niekoniecznie. Jednak jedzàc 

samo bia∏ko roÊlinne, muszà 
pami´taç o odpowiednim doborze 
sk∏adników. Wystarczy zjeÊç bu∏k´ 
(która ma ma∏o lizyny) z mlekiem, 
bogatym w ten aminokwas, aby 
zlikwidowaç jego niedobór. Z die-
ty tej powinny zrezygnowaç kobiety 
w cià˝y i w okresie laktacji. 

– Jak cz´sto powinniÊmy jeÊç?
– Powinno si´ spo˝ywaç co 

najmniej trzy posi∏ki dziennie. 
Dla dzieci i kobiet w cià˝y oraz 
karmiàcych zalecane jest nawet 
jedzenie pi´ç razy dziennie. Ta 
regularnoÊç jest bardzo wa˝na, bo 
wydzielanie soków trawiennych jest 
rytmiczne. Kiedy ̋ o∏àdek wydzieli 
soki trawienne, a my nic nie zjemy, 
zacznie on trawiç w∏asne Êcianki, i 
choroba wrzodowa gotowa. 

– Istnieje poglàd, ˝e najzdrowsze 
dla cz∏owieka jest to, co roÊnie w 
sàsiedztwie. Czy wi´c my, Polacy, 
powinniÊmy jeÊç jab∏ka, a nie bana-
ny, kasz´, a nie ry˝ itd.?

– Jeszcze kilkadziesiàt lat te-
mu zgodzi∏bym si´ z tym twier-
dzeniem, ale teraz straci∏o ono na 
aktualnoÊci. Dawniej w naszym 
otoczeniu uprawiano mnóstwo 
ró˝nych roÊlin i hodowano wiele 
zwierzàt domowych, które mog∏y 
zapewniç wszystkie niezb´dne do 
˝ycia sk∏adniki. Wspó∏czeÊnie w 
naszym kraju zanika uprawa nie-
których zbó˝, warzyw, czy drzew 
owocowych, które dawniej by∏y 
powszechne. Rozwój gospodarczy 
eliminuje pewne produkty zarów-
no z upraw, jak i z diety. Znik∏y lub 
zmala∏y uprawy doskona∏ych zbó˝, 
takich jak proso czy gryka. Coraz 
wi´cej sieje si´ pszenicy kosztem 
˝yta, chocia˝ wiadomo, ̋ e to w∏aÊnie 
pieczywo ̋ ytnie jest zdrowsze. Na 
te zmiany wp∏ywa wiele przyczyn. 
Pszenica daje wi´ksze plony, ∏atwiej 
z niej upiec chleb ni˝ z màki ˝yt-
niej. Na skutek post´pu produk-
ty, które rodzà si´ kilka tysi´cy 
kilometrów od naszych domów, 
w ciàgu paru godzin mogà byç u 
nas dost´pne. Aby wi´c zapewniç 
swojemu organizmowi niezb´dne 
sk∏adniki od˝ywcze, musimy si´gaç 
po ró˝ne produkty – bez wzgl´du 
na to, czy pochodzà z Polski, czy 
z innych krajów. Spe∏nia to moje 
pierwsze zalecenie dotyczàce diety 
– U jak urozmaicenie. 

DIETA,
˚ywieniowcy zalecajà, ˝eby 

osoby doros∏e spo˝ywa∏y w po-
∏owie bia∏ko roÊlinne i zwierz´ce. 
Dzieci i kobiety w cià˝y powin-
ny jeÊç nieco wi´cej bia∏ka 
zwierz´cego.
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„Wszystkie ∏àki i pastwiska,
wszystkie góry i pagórki 
sà aptekami”
Paracelsus

Na szcz´Êcie wystarczy 
wówczas otworzyç ku-
chenne szafki, aby znaleêç 
tam Êrodki na trapiàce nas 

dolegliwoÊci. To nic innego jak lu-
dowe leki, wywodzàce si´ g∏ównie 
z zió∏ i produktów roÊlinnych. Przez 
tysiàce lat pomaga∏y one ludziom 
w walce z drobnoustrojami. G∏ównà ich 
zaletà jest to, ˝e sà zupe∏nie natural-
ne, ∏atwe w przygotowaniu i skutecznie 
zabezpieczajà przed przekszta∏ceniem 
si´ zwyk∏ego przezi´bienia w ci´˝kà 
dolegliwoÊç. Preparaty te sà tak sku-
teczne i bezpieczne, ˝e doceniajà je 
nawet lekarze. I nie powinno nas to 
dziwiç. Wystarczy uÊwiadomiç sobie 
fakt, ˝e wiele wspó∏czesnych leków, 
wzi´∏o swe êród∏o wprost z natury: pe-
nicylina powsta∏a z chleba, a aspiryna 
z wierzby. Dla niedowiarków pozostanà 
jednak preparaty, których jest ca∏e mnó-
stwo na aptecznych pó∏kach. 

Natura wzmacnia odpornoÊç
DolegliwoÊci towarzyszàce choro-

bom przezi´bieniowym wszyscy znamy 
doskonale: z∏e samopoczucie, dreszcze, 
∏amanie w koÊciach, ból g∏owy, brak 
apetytu. Symptomy te, to pierwszy sy-
gna∏, ˝e nasz organizm podjà∏ walk´ 
z siejàcym spustoszenie wirusem. To 
tak˝e informacja dla nas, aby wesprzeç 
ustrój w tej bitwie. W∏aÊnie teraz 
powinniÊmy si´gnàç do sekretnych, bab-
cinych recept. Oferowane przez nie na-
turalne metody walki z przezi´bieniem, 

w przeciwieƒstwie do aptecznych pre-
paratów, nie likwidujà objawów choro-
by natychmiast. Nie na tym polega ich 
si∏a. Naturalne Êrodki lecznicze poprzez 
∏agodne oddzia∏ywanie uruchamiajà 
i wzmacniajà si∏y obronne organizmu na 
tyle, by móg∏ on rozprawiç si´ z infekcjà. 
W trakcie takiego leczenia nie mo˝na 
jednak zapominaç, by daç organizmo-
wi czas na przezwyci´˝enie choroby. 
Dlatego jeÊli chcemy, by przezi´bienie 
min´∏o szybko i bez Êladu, koniecznie 
musimy przele˝eç je w ∏ó˝ku.

Ok∏ady i nacierania
Jednym z najszybciej pojawiajàcych 

si´ objawów przezi´bienia jest pod-
wy˝szona temperatura. Rosnàca 
goràczka hamuje namna˝anie si´ 
wirusów i niektórych bakterii. Gdy 
osiàgnie 39 stopni Celsjusza, tylko 
niektórym drobnoustrojom udaje si´ 
prze˝yç. Dlatego nie powinno si´ jej 
zwalczaç na si∏´. Kiedy jednak tempe-
ratura przekracza 39 stopni Celsujsza, 
a w wypadku dzieci 38,5 stopnia, trze-
ba chorego och∏odziç. Zwolennicy hy-
droterapii polecajà nacierania ca∏ego 
cia∏a frotowà r´kawicà namoczonà 
w zimnej wodzie. S∏u˝à one obni˝eniu 
temperatury i u∏atwiajà usuwanie sub-
stancji toksycznych, takich jak martwe 
bakterie i wirusy oraz szkodliwe pro-
dukty przemiany materii, które wraz 
z potem wydalane sà na powierzchni´ 
skóry. Dobre efekty przynosi równie˝ 
owijanie ∏ydek. Do wykonania tego 

zabiegu konieczne sà dwa niewielkie 
frotowe r´czniki i dwa ciep∏e, najlepiej 
we∏niane szaliki. R´czniki moczy si´ 
w ch∏odnej wodzie, o temperaturze 
ni˝szej o kilka stopni, od temperatu-
ry cia∏a. Nast´pnie lekko wyciska tak, 
by by∏y mocno mokre, ale nie cieknàce 
i owija nimi ∏ydki. Mokre kompresy 
okr´ca si´ szczelnie suchymi szalika-
mi, a chorego ciep∏o okrywa. Ok∏ady 
zmienia si´ co 10-20 minut do czasu, 
a˝ temperatura cia∏a zacznie spadaç. Po 
zabiegu nale˝y zmyç podudzia letnià 
wodà z dodatkiem kilku kropli octu owo-
cowego. Gdy mimo ok∏adów temperatu-
ra cia∏a nadal roÊnie, warto skorzystaç 
z kàpieli wodnych. Najprostszy sposób 
to zanurzyç chorego nie g∏´biej ni˝ do 
pasa, na 2-3 minuty, w wannie z wodà 
o temperaturze 36-37 stopni Celsjusza. 
Cz´Êci cia∏a wystajàce ponad wod´ trze-
ba przy tym nacieraç mokrà myjkà. Po 
zabiegu nale˝y zawinàç chorego w su-
chy r´cznik bàdê przeÊcierad∏o i po∏o˝yç 
pod ko∏drà. 

Zio∏owe napary i inhalacje
JeÊli choroba rozwija si´, mo˝na 

skorzystaç z któregoÊ z ponad trzy-
stu preparatów oferowanych przez 
fitomedycyn´. Zdaniem specjalistów 
zio∏a podawane choremu w ró˝nej 
postaci, jako napary, nalewki czy in-
halacje wspomagajà zarówno walk´ 
z temperaturà, jak te˝ ∏agodzà katar, 
kaszel i ból g∏owy. Leczenie nale˝y 
zaczàç od podawania zio∏owych her-

Apteka 
Jesienià i zimà organizm cz∏owieka zostaje wystawiony na ci´˝kà 
prób´. Musi si´ zmierzyç z szalejàcymi wówczas na Êwiecie ponad 
300 wirusami grypy i paragrypy, bakteriami i grzybami, g∏ównymi 
sprawcami przezi´bieƒ. Z tej nierównej walki nasz, zwykle 
eksploatowany ponad miar´ ustrój, rzadko wychodzi zwyci´sko. 
Pr´dzej czy póêniej dopada go któryÊ zarazek, wywo∏ujàc ucià˝liwe 
przezi´bienie i wciskajàc chorego na kilka dni do ∏ó˝ka. 

Marzena Sygut

PANA BOGA
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batek o dzia∏aniu napotnym, które wspomogà organizm 
um´czony wysokà temperaturà. Pot bowiem to naturalny 
sposób wych∏odzenia przegrzanego goràczkà cia∏a. Pod 
wp∏ywem dzia∏ania substancji rozgrzewajàcych zawar-
tych w zio∏ach napotnych dochodzi do rozszerzenia po-
rów skóry i wzmo˝onego wydzielania potu, który parujàc, 
och∏adza cia∏o obni˝ajàc przy okazji jego temperatur´. 
W tej sytuacji najlepiej sprawdzajà si´ napar z kwia-
tów lipy i kwiatów czarnego bzu. Pierwszy sporzàdzamy 
zalewajàc 1-2 ∏y˝ki kwiatu lipy szklankà wrzàcej wody, po 
czym odstawiamy go na 10 minut do naciàgni´cia. Pijemy 
5-6 razy dziennie po 1-2 fili˝anki. Podobnie wykonujemy 
napar z kwiatów bzu, z tà jednak ró˝nicà, ˝e dwie ∏y˝ki 
zió∏ zalewamy dwiema szklankami wody. Czarny bez do-
datkowo uzupe∏ni niedobór witaminy C, która zwi´ksza 
odpornoÊç. Zamiast zió∏ mo˝emy pos∏u˝yç si´ gotowy-
mi preparatami z apteki, np. „Herbatà z kwiatu lipy” 
Herbapolu czy te˝ ekspresowym „Czarnym bzem”. Jak 
pisze dr med. Hartmit Dorstewitz w ksià˝ce „Grypa i cho-
roby przezi´bieniowe” skutecznoÊç dzia∏ania herbatki li-
powej w przezi´bieniu udowodnili amerykaƒscy pediatrzy, 
którzy poddali badaniom 159 dzieci cierpiàcych na ostrà 
infekcjà przezi´bieniowà. 55 dzieciom zalecono le˝enie w 
∏ó˝ku i picie naparu z lipy, 37 podawano dodatkowo anty-
biotyki, a 67 dzieci leczono wy∏àcznie antybiotykami. Jak 
si´ okaza∏o najwczeÊniej dosz∏y do zdrowia dzieci leczone 
lipà. U nich te˝ wystàpi∏o najmniej powik∏aƒ. 

Gdy, oprócz temperatury, choremu dokucza uporczy-
wy ból g∏owy warto z∏agodziç go ok∏adami z gorczy-
cy. Ziarna tego ziela koniecznie trzeba zwil˝yç wodà, 
wówczas uaktywnià si´ w nich zwiàzki, które w kontak-
cie ze skórà powodujà miejscowe przekrwienie tkanek. 
JeÊli ok∏ad przy∏o˝ymy na bolàce czo∏o i skronie, pod 
wp∏ywem przekrwienia tkanek dojdzie do szybszego 
uwolnienia zalegajàcej tam wydzieliny, powodujàcej ból 
g∏owy. Ok∏ad z tego ziela bardzo ∏atwo zrobiç samemu. 
Wystarczy 10 dkg gorczycy rozgnieÊç w moêdzierzu i zalaç 
letnià woda, tak by powsta∏a papka. Gotowà maê nanieÊç 
na p∏ótno i przy∏o˝yç na czo∏o na 5 minut. Po zdj´ciu kom-
presu czo∏o nale˝y przemyç letnià wodà i posmarowaç 
kremem, aby uniknàç podra˝nienia skóry. 

Cieknàcy z nosa katar dla odmiany wyeliminujà 
zio∏owe inhalacje. Najprostsze z nich to inhalacje z ru-
mianku, tymianku i sza∏wi. Zawarte w goràcych oparach 
zió∏ olejki eteryczne dzia∏ajà przeciwzapalnie i rozluêniajà 
Êluz, u∏atwiajàc jego wydmuchanie. Do pó∏ litra wrzàcej 
wody wrzucamy ∏y˝k´ sto∏owà kwiatu rumianku i po pó∏ 
∏y˝ki ziela tymianku i sza∏wi. Teraz nakrywamy g∏ow´ 
r´cznikiem, pochylamy si´ nad naparem i wdychamy go 
nosem przez 5 minut. W aptece mo˝na te˝ dostaç go-
towe krople do inhalacji, zawierajàce olejki eteryczne 
z zió∏. Doskona∏y jest „Olejek eteryczny sosnowy” dr Beta 
czy te˝ „Krople do inhalacji” Olbas. Maluchom, które 
zupe∏nie nie radzà sobie z inhalacjà, mo˝na posmarowaç 
nosek gotowà maÊcià majerankowà.

Tymianek i podbia∏ doskonale poradzà sobie z suchym, 
m´czàcym kaszlem. Zawarte w nich biologicznie czynne 
zwiàzki rozrzedzajà zalegajàcà w gardle g´stà wydzielin´ 
i pomagajà w jej odksztuszaniu. Aby sporzàdziç napar 
z tymianku, wystarczy ∏y˝k´ suszonych zió∏ zalaç pó∏torej 
szklanki wrzàtku i odstawiç pod przykryciem na 15 mi-
nut. Piç przecedzony napój trzy razy dziennie mi´dzy 
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posi∏kami po 1/3 szklanki. Odwar 
z liÊci podbia∏u trzeba ju˝ gotowaç. 
¸y˝k´ zió∏ zalewamy szklankà wody 
i gotujemy pod przykryciem od momen-
tu wrzenia przez kolejne trzy minuty. 
Nast´pnie pozostawiamy na dziesi´ç 
minut. Pijemy tak jak tymianek, trzy 
razy dziennie miedzy posi∏kami. JeÊli 
trudno nam wygospodarowaç czas na 
samodzielne gotowanie zió∏ek, mo˝emy 
zakupiç w aptece gotowe pastylki do 
ssania: Tymianek i Podbia∏, bàdê te˝ 
syrop Tussipect. 

Baƒki
Alergicy i osoby uczulone na py∏ki 

mogà nie tolerowaç zio∏owych mikstur. 
Dla nich najlepszym Êrodkiem napo-
tnym b´dà baƒki. Zarówno szklane, 
jak i gumowe, postawione w pierw-
szych dniach infekcji, b∏yskawicznie 
zlikwidujà chorob´. Zasada dzia∏ania 
baniek jest bardzo prosta. W miejscu ich 
przy∏o˝enia powstaje na skórze czer-
wony krwiak. Jest to znak dla organi-
zmu, ̋ e zaatakowa∏ go intruz. Zaczyna 
wi´c mobilizowaç do walki si∏y obron-
ne, zwi´ksza produkcj´ przeciwcia∏, 
które usuwajà krwiak, a przy okazji 
niszczà zarazki, które spowodowa∏y 
infekcj´. Baƒki stawia si´ na plecach, 
wzd∏u˝ kr´gos∏upa, pomijajàc ∏opat-
ki. Przed ich przy∏o˝eniem wn´trze 
s∏oiczków nale˝y posmarowaç spirytu-
sem, a nast´pnie podpaliç na moment 
zapa∏kà. Powsta∏e w ten sposób ciep∏o 
pozwoli baƒce przyssaç si´ do skóry. Po 
15-20 minutach nale˝y zdjàç s∏oiczki, 
a chorego mocno otuliç. Gwa∏towne 
wych∏odzenie organizmu po posta-
wieniu baniek mo˝e bowiem jedy-
nie pogorszyç stan chorego. Obecnie 
w aptekach mo˝na kupiç nowoczesne 
baƒki szklane oraz chiƒskie baƒki, wy-
konane z mi´kkiej gumy. I jedne i dru-
gie przystawia si´ bez u˝ycia ognia. 
Z baniek szklanych powietrze usuwa 
si´ specjalnà pompkà, z gumowych 
Êciskajàc jà wczeÊniej w d∏oni. 

Cebula i czosnek – naturalne an-
tybiotyki

Os∏abiona przez wirusy b∏ona Êlu-
zowa nosa i gard∏a, bardzo szybko 
staje si´ otwarta dla krà˝àcych bak-
terii. Teraz bez problemu mogà one 
zaatakowaç chorego. Gdy istnieje oba-
wa, ˝e mo˝e dojÊç do zaka˝enia bak-
teryjnego, warto zastosowaç naturalne 
antybiotyki, takie jak cebula i czosnek. 
Cebula to prawdziwa skarbnica olej-
ków eterycznych o dzia∏aniu bakterio-

bójczym. Podobnie jak cytryna zawiera 
te˝ spore iloÊci wzmacniajàcej system 
odpornoÊciowy witaminy C. Mo˝na 
z niej zrobiç doskona∏y domowy syrop na 
kaszel. Wystarczy pokroiç jednà cebul´ 
w plastry i zasypaç 2-3 ∏y˝kami cukru. 
Nast´pnie pozostawiç na 24 godziny 
w ciep∏ym miejscu, tak by puÊci∏a sok. 
Piç po ∏y˝eczce co dwie godziny. Jeszcze 
lepsze rezultaty daje dodanie do cebu-
li ∏y˝ki miodu. Czosnek dla odmiany 
jest bogaty w organiczne zwiàzki siarki, 
którym zawdzi´cza intensywny zapach 
i silne w∏aÊciwoÊci bakterio- i grzybobój-
cze. NajproÊciej piç wyciÊni´ty z zàbka 
czosnku sok do szklanki ciep∏ego mle-
ka z dodatkiem miodu i ∏y˝eczki mas∏a 
lub zjeÊç roztarty na chlebie. 

Miód, propolis, py∏ek
W∏aÊciwoÊci antybakteryjne majà 

równie˝ miody i ich pochodne. Takie 
ich dzia∏anie zawdzi´czamy obecnoÊci 
w miodzie substancji antybiotycznych, 
takich jak oksydazy glukozy, lizozym 
i fitoncydy. Na przezi´bienie doskona∏y 
jest zw∏aszcza miód lipowy, który dzia∏a 
antyseptycznie i uspokajajàco. Kiedy 
chorego m´czy kaszel i wysoka tempe-
ratura, mo˝na dodawaç miód do her-
baty lipowej, aby zwi´kszyç jego efekt 
terapeutyczny. Tak˝e miód lawendo-
wy i tymiankowy wskazane sà w le-
czeniu grypy. Mo˝na je jeÊç ∏y˝eczkà 
lub piç 3-4 razy dziennie szklank´ her-
baty z rumianku z dodatkiem dwóch 
∏y˝eczek miodu, soku z po∏ówki cytry-
ny oraz roztworu propolisu czyli kitu 
pszczelego powsta∏ego ze smolistych 
substancji z pàczków drzew, krzewów 
i ˝ywic. Jeszcze lepsze rezultaty da-
je przyjmowanie miodu spadziowego. 
Jest on szczególnie bogaty w olejki ete-
ryczne, które doskonale ∏agodzà bóle 
gard∏a. Gdy przezi´bieniu towarzyszà 
wi´c wspomniane dolegliwoÊci nale-
˝y piç 3 razy dziennie fili˝ank´ napoju 
sporzàdzonego z kwiatu malwy ugotowa-
nego w mleku z dodatkiem ∏y˝eczki mio-
du spadziowego. Rozpuszczajàc miód 
w napojach nale˝y jednak pami´taç 
o jednym – temperatura herbatki, wo-
dy czy mleka nie mo˝e przekraczaç 

40 stopni Celsjusza. W wy˝szej tempe-
raturze wszystkie cenne enzymy ulegajà 
rozk∏adowi. Gdy przezi´bieniu towarzy-
szy katar, korzystne efekty daje ˝ucie 
co 4-5 godzin przez 15 minut kawa∏ka 
plastra miodu, wyciàgni´tego z ula. 
M´czàcy kaszel usuwa g∏ównie miód 
akacjowy, lipowy lub macierzankowy. 
Mo˝na go jeÊç utarty z ̋ ó∏tkiem w pro-
porcjach – jedna ∏y˝ka sto∏owa na jedno 
˝ó∏tko z dodatkiem soku z po∏owy cy-
tryny i ∏y˝ki spirytusu. Dobre rezultaty 
w leczeniu kaszlu przynosi te˝ kuracja 
kitem pszczelim. Warto wi´c zawcza-
su zaopatrzyç si´ w gotowà nalewk´ 
propolisowà. Wystarczy potem wylaç 
na kostk´ cukru 5-10 kropel nalewki 
i za˝ywaç dwa - trzy razy dziennie, aby 
rozprawiç si´ z uporczywym kaszlem. 
Mo˝na te˝ stosowaç gotowe pastylki 
z py∏ku pszczelego czyli zebrane-
go przez pszczo∏y py∏ku kwiatowego 
zmieszanego z wydzielinà ich gruczo∏ów 
Êlinowych i resztkami miodu.

Homeopatia
Zdaniem homotoksykologów walk´ 

z przezi´bieniem i grypà doskona-
le wspomagajà preparaty homeopa-
tyczne. Profilaktyczne podawanie le-
ków homeopatycznych, choç sà to le-
ki ma∏o toksyczne, lekarze polecajà 
jedynie ludziom z os∏abionym syste-
mem odpornoÊciowym. Osobom, które 
przezi´biajà si´ rzadko wystarczy ku-
racja za pomocà preparatów homeopa-
tycznych stosowana w trakcie infekcji. 
Leki te przyjmuje si´ najcz´Êciej w za-
lecanych przez producenta dawkach, 
zwykle co 15 minut, a˝ do ustàpienia 
goràczki, dreszczy, os∏abienia. Wówczas 
trzeba je jeszcze przyjmowaç przez 3-4 
kolejne dni. Na polskim rynku znajdzie-
my obecnie przynajmniej kilkanaÊcie 
rodzajów leków homeopatycznych, które 
wspomagajà walk´ z przezi´bieniem. 
Zawarte w nich substancje aktywne 
pochodzà g∏ównie z je˝ówki (echina-
cea) tui i dzikiego indygowca. Sà wÊród 
nich zarówno Oscillococcinum Boiron, 
Paragrippe Boiron, jak te˝ krople R6 
dr Reckeweg czy te˝ BelladonnaLehning 
Laboratoires. 

Dla niecierpliwych 
Popularne Êrodki na gryp´ i przezi´bienie ∏agodzà jedynie objawy choroby. JeÊli jednak chcemy 
szybko poczuç si´, lepiej warto po nie si´gnàç. Katar, goràczk´, ból g∏owy i kaszel z∏agodzà od 
r´ki: Gripex, Fervex i Tabcin trend. Zawarty w nich paracetamol zmniejszy ból i obni˝y goràczk´, 
chlorowodorek pseudoefydryny (Gripex, Tabcin trend) zmniejszy obrz´k i przekrwienie Êluzówki, 
a bromowodorek desktrometorfanu (Gripex) obkurczy rozpulchnionà Êluzówk´.
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arto przeczytaç

„Oskar i Pani Ró˝a”
Eric-Emmanuel Schmitt
ZNAK 2004

Pytanie o cierpienie, o jego sens lub bezsens najcz´Êciej 
wywo∏uje skrajne postawy i szeroki wachlarz emocji. Od wzru-
szenia pe∏nego ∏ez, politowania, do zracjonalizowanej postawy, 
zak∏adania masek bycia niewzruszonym, bo przecie˝ „trzeba 
si´ trzymaç”, wziàç si´ w garÊç. Jest jeszcze trudna sztuka 
empatii, wspó∏odczuwania i towarzyszenia w chorobie cia∏a 
i ducha. Mo˝na jednak inaczej. Pisze o tym Eric - Emmanuel 
Schmitt w „Oskarze...”. Inaczej, tzn. w obliczu Êmierci ukazaç 
m´stwo bycia, nie poprzez zak∏adanie maski, ale smakowanie 
ka˝dej chwili. Chodzi o to – jak mawia Pani Ró˝a w rozmo-
wie z m∏odym, schorowanym Êmiertelnie Oskarem – by myÊl 
o tym, ˝e si´ umrze, nie zatruwa∏a ˝ycia tu i teraz. 

Ksià˝ka Schmitta pokazuje, a mo˝e bardziej uÊwiadamia, 

ile zdrowy cz∏owiek – „Pani 
Ró˝a” – otrzymaç mo˝e (choç 
s∏owo „otrzymaç” nie jest w 
stanie pomieÊciç bogactwa 
daru) od „Oskarów”: „Dzi´ki 
Ci Bo˝e, ˝e da∏eÊ mi poznaç 
Oskara. Dzi´ki niemu by∏am 
zabawna, wymyÊla∏am legen-
dy, zna∏am si´ nawet na zapa-
sach. Dzi´ki niemu Êmia∏am si´ 
i prze˝ywa∏am radoÊç” .

„Oskara i Pani Ró˝y” tak na-
prawd´ nie da si´ opowiedzieç, 
mo˝na jà jedynie prze˝yç i 
zobaczyç Êwiat na nowo, nie 
bojàc si´ ju˝ nieznanego. Bo 
istnieje te˝ inny Êwiat – jakkol-
wiek si´ go pojmuje.

Pawe∏ Nowakowski

Pokój serca
Anselm Grün
Wydawnictwo JEDNOÂå, Kielce 2003

„Wielu ludzi nie wpada dzisiaj na pomys∏, aby usiàÊç w 
cieniu drzewa. Ch´tniej uciekajà przed sobà. /.../ Kto jednak 
ucieka przed w∏asnym cieniem, zabiega si´ na Êmierç...” Takà 
diagnoz´ kondycji wspó∏czesnego cz∏owieka stawia Anselm 
Grün – popularny w krajach niemieckoj´zycznych mnich, au-
tor licznych ksià˝ek i duchowy przewodnik po Êwiecie me-
dytacji. 

Grün nie daje ∏atwych i tanich recept na szcz´Êcie. Próbuje 
ukazaç koniecznoÊç zewn´trznego spokoju w ˝yciu, przede 
wszystkim zaÊ, potrzeb´ wewn´trznego wyciszenia i medytacji. 
Autor s∏usznie zauwa˝a, ̋ e wn´trze cz∏owieka mo˝e byç pe∏ne 

ha∏aÊliwych myÊli, trosk, obaw, po-
czucia winy – tego wszystkiego, co 
sprawia, ̋ e cz∏owiek nie potrafi ju˝ 
odpoczywaç, prze˝ywaç Êwiàt i w 
rzeczywistoÊci odnaleêç siebie sa-
mego. W ksià˝ce znaleêç mo˝na nie 
tylko przemyÊlenia dotyczàce np. 
psychicznych powodów niepoko-
ju, ale przede wszystkim bogactwo 
wielu zapomnianych, naturalnych 
dróg prowadzàcych do osiàgni´cia 
prawdziwego pokoju. Wystarczy 
przecie˝ usiàÊç w cieniu drzewa, 
nie bojàc si´ w∏asnego cienia.

Pawe∏ Nowakowski

„UÊmiech Buddy. Humor Zen”
Henri Brunel, prze∏. Magdalena Pluta
Sic!, Warszawa 2004

„Humor jest sposobem podejÊcia do rzeczywistoÊci, inter-
pretowania Êwiata. Relatywizuje, przydaje lekkoÊci, rozbu-
dza. Zen nie istnieje bez humoru, nie ufa intelektualizmom, 
werbalizmowi – preferuje doÊwiadczenia bezpoÊrednie.(...) 
Humor zen we wszystkich epokach jest jak t´gi kij wsadzo-
ny w mrowisko najró˝niejszych religii i kultur. Zaprasza po-
nad wszelkim dogmatyzmem do prostoty Mi∏oÊci bez granic, 
do niewyczerpanej cierpliwoÊci, do przyj´cia wszystkiego i 
wszystkich(...)”

Ksià˝ka Brunela to zbiór opowiastek i haiku, z których 
przemawia do nas swym specyficznym j´zykiem, humor zen. 
Choç wiele z tych krótkich opowieÊci zawiera trafny komen-
tarz, to jednak humor zen, „zdany na intuicj´ i uwag´ czytel-
nika nale˝y zg∏´biç samemu, nie sposób go przekazaç”.

Zen wyrós∏ z religii Dalekiego Wschodu. Nie jest przy tym 
obcy tak˝e religii chrzeÊcijaƒskiej. Nie ma prostej definicji. Jest 

to poniekàd droga ˝ycia; sztuka zwrócenia si´ do wewnàtrz, 
ws∏uchania w siebie; dà˝enie do oÊwiecenia, niezale˝nie od 
wyznawanej religii. Znany jest przyk∏ad ojca Lassalle’a, je-
zuity, który przyby∏ do Japonii, i praktykujàc medytacj´ zen, 
pozosta∏ chrzeÊcijaninem. Zen 
mo˝e wi´c ∏àczyç, nie dzieliç, 
religie. W medytacji zen bardzo 
wa˝ny jest wspó∏udzia∏ ludzkie-
go cia∏a i duszy w modlitwie. 
åwiczenie cia∏a pomaga duszy 
uzyskaç koncentracj´ i skupie-
nie; jego Êwiadome uczestnic-
two w doÊwiadczaniu Boga jest 
wyrazem szacunku.

Przyk∏ad z Brunela: „Ha∏as 
nie jest ha∏asem. S∏uchaj czy-
stym umys∏em, oka˝e si´, czym 
jest. Czasami trudno zgodziç si´ 
z tymi s∏owami zen... Np., gdy 
w pobli˝u pracuje m∏ot pneu-
matyczny”.

Anna Czarnowska
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Jazz dobry na wszystko
Lora Szafran, wokalistka jazzowa: 

Jesieƒ nastraja mnie nostalgicznie, i tak 
jak wi´kszoÊç z nas, tak i mnie dopadajà 
jesienne smuteczki. Staram si´ wów-
czas jak najwi´cej robiç. Rzucam si´ 
w wir pracy: wyjazdy, koncerty, zawo-
dowe spotkania, to wszystko nap´dza 
mnie i dzia∏a pozytywnie. Kiedy nato-
miast mniej podró˝uj´ i zostaj´ w do-
mu, na wsi, to siadam przy kominku, 
na ulubionej kanapie z lampkà dobre-
go, reƒskiego wina lub koniaku i zata-
piam si´ w jazzie. Uwielbiam wówczas 
s∏uchaç Diany Krall albo Shirley Horn. 

Mi∏o jest te˝, gdy na takich wieczorach 
z balladà jazzowà pojawiajà si´ przy-
jaciele. Dobre towarzystwo muzycz-
ne, rozmowy, wspólne s∏uchanie jaz-
zu, to doskona∏y pomys∏ na jesiennà 
chandr´.

Nie ma jak bàbelki
Gra˝yna Wolszczak, aktorka: 

Przez przypadek odkry∏am wspania∏y 
sposób na jesiennà chandr´: spa, czyli 
bàbelkowy relaks w wodzie. Wczesnà 
jesienià dosta∏am w prezencie karnet 
do klubu wellness. Z poczàtku doÊç 
nieufnie myÊla∏am o systematycz-
nych zabiegach i klubowej rutynie. 
Ale szybko okaza∏o si´, ˝e i we mnie 
drzema∏a ochota na odrobin´ luksusu! 
Teraz uÊmiecham si´ na samà myÊl o 
mi´ciutkim klubowym szlafroku i o 
cudownym uczuciu odpr´˝enia wÊród 
masujàcych mnie bàbelków w jacuzzi. 
Do tego joga trzy razy w tygodniu i zi-
ma mi nie straszna. Zabiegi „dla cia∏a” 
wspaniale podzia∏a∏y i na ducha. 

Do serca przytul psa
Joanna Strzelec, w∏aÊcicielka sklepu 

„Red Onion”: Najlepszym lekarstwem 
na jesiennà melancholi´ i wszystkie in-
ne smutki tego Êwiata jest pies Lola. 
Ma ju˝ siedem lat, ale cz´sto ignoruje 
swojà psià metryk´ i zachowuje si´ jak 
pe∏en wigoru szczeniak. Lola uwielbia 

jesieƒ, poniewa˝ ma, delikatnie mówiàc, 
bzika na punkcie kasztanów, ˝o∏´dzi 
i rajskich jab∏uszek. Patyki przestajà dla 
niej istnieç. W ka˝dym parku bezb∏´dnie 
wynajduje odpowiednie drzewa, a po-
tem specjalnà minà i postawà sygnali-
zuje gotowoÊç do poÊcigu za rzucony-
mi kasztanami. Jej radoÊç udziela si´ 

POGODA DUCHA

Czym 
grzejemy dusz´, 
kiedy za oknem zimno i szaro

Barbara Ravensdale 
Marzena Sygut

Któ˝ z nas nie zna jesiennej chandry; dni coraz krótsze, za oknem szaro, 
buro, m˝y jesienny deszczyk, a my popadamy w zadum´. Na szcz´Êcie 
nie tylko nam w tym czasie zdarzajà si´ ma∏e smuteczki. Nie omijajà one 
nawet tych, których znamy ze szklanego ekranu. Swoimi sprawdzonymi 
sposobami, na t´ przecie˝ czasami urokliwà por´ roku, podzielili si´ z nami 
znani i lubiani. Przyjrzyjmy si´, jak sobie radzà z nostalgicznym nastrojem, 
a mo˝e wÊród wielu sprawdzonych pomys∏ów znajdziemy taki, który i dla 
nas oka˝e si´ doskona∏ym antidotum na jesienno-zimowe z∏o.

Lora Szafran

Gra˝yna Wolszczak
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i mnie, a park przestaje byç taki szary, 
zimny i mokry. Innà jesiennà zabawà 
Loli jest tarzanie si´ w szeleszczàcych 
liÊciach, najlepiej po kàpieli w par-
kowej fontannie. A na d∏ugie zimo-
we wieczory polecam dobrà muzyk´, 
ksià˝k´, kieliszek wina i przytulonego, 
chrapiàcego psa. 

Szklaneczka grzaƒca
Lidka Popiel, fotograf: Mam tyle 

planów, pomys∏ów i spraw na g∏owie, 
˝e nie oglàdam si´ ani na por´ roku, 
ani na pogod´. Krótko mówiàc, jesienny 
kapuÊniaczek nie jest w stanie popsuç 
mi szyków. A do melancholijnych, desz-
czowych dni najlepiej pasuje mi szkla-
neczka aromatycznego grzaƒca.

Nie mam czasu na smutki
Marek Kamiƒski, podró˝nik: Zwy-

kle jesienià nie narzekam na z∏y nastrój. 
Mo˝e dlatego, ̋ e mieszkam w Sopocie, 
a to miasto pi´kne o ka˝dej porze roku, 
jesienià i zimà mo˝e nawet bardziej uro-
kliwe ni˝ latem. Tak wi´c samo miejsce 
zamieszkania dzia∏a na mnie pozytyw-
nie. Nie sàdz´ te˝, ̋ eby zima by∏a jakàÊ 
szczególnà porà roku, w której trzeba 
robiç coÊ ekstra, aby poprawiç sobie na-
strój. Ja przez ca∏y czas staram si´ byç 
aktywny: planuj´ nowe projekty, kàpi´ 
si´ w morzu niezale˝nie od pory roku, 
çwicz´ jog´, du˝o czytam, pisz´ ksià˝ki 
z moich wypraw. To wszystko tak bardzo 
wype∏nia mi czas, ̋ e nie mam czasu na 
chandr´. Teraz np. wspólnie z JaÊkiem 
Melà, 15-letnim ch∏opcem, z którym 
by∏em na Biegunie Pó∏nocnym, bez prze-
rwy myÊlimy o naszej nowej wyprawie, 
tym razem na Biegun Po∏udniowy. Mojà 
dusz´ przyjemnie rozgrzewa wspomnie-
nie minionych podró˝y i pi´knych kra-
jobrazów, a cia∏o – herbata z imbirem 
i odrobinà miodu.

Uwielbiam jesienne klimaty
Prof. Zbigniew Religa, kardiochi-

rurg: Lubi´, kiedy woko∏o robi si´ je-
siennie, mo˝e dlatego, ˝e wszystkie 
wa˝ne rzeczy, które w ˝yciu zrobi∏em, 
uda∏y mi si´ w∏aÊnie jesienià. Bardzo 
dobrze dzia∏ajà na mnie barwy tej pory 
roku. Uwielbiam wówczas spacerowaç 
po lesie, zbieraç grzyby, to naprawd´ 
ogromna przyjemnoÊç. Poza tym jesieƒ, 
to doskona∏a pora na ∏owienie ryb, 
a ja jestem zapalonym w´dkarzem. 
JeÊli tylko mam wolny weekend, to 
w sobot´ zbieram grzybki, a w nie-
dziel´ wypuszczam si´ na rybki. Mam 
kilka pi´knych okazów na swym kon-

cie, niestety niez∏owionych w Polsce: 
300 kg merlina, 276 kg rekina i ca∏e 
mnóstwo 20-30 kg tuƒczyków, czy ryb 
pi∏. Natomiast zimy nie lubi´. Dlatego 
staram si´ o niej zapomnieç. Po pro-
stu bardzo du˝o pracuj´, a od kilku lat 
uciekam gdzieÊ, gdzie jest s∏onecznie 
i ciep∏o. Sà to krótkie wypady, ale na 
szcz´Êcie si´ zdarzajà.

„Kalifornia, mon amour”
Beata Âcibakówna, aktorka: Jesien-

ny spleen przep´dzam wspomnieniami 
wakacyjnych wyjazdów do Kalifornii. 
Mamy tam z m´˝em wspania∏ych przy-
jació∏, a w ich domu – pokój z ∏azienkà 
do dyspozycji o ka˝dej porze dnia i nocy 
przez okràg∏y rok. Kilka razy zdarzy∏o 
nam si´ skorzystaç z zaproszenia 
w Êrodku polskiej zimy. Bezchmurne 
niebo, palmy i ciep∏e morze w styczniu 
– co za ulga! W dodatku Kalifornia to 
doskona∏a baza wypadowa dla innych 
atrakcji turystycznych: blisko stàd do 
Las Vegas, Wielkiego Kanionu Kolorado, 
czy Meksyku. „Cieplutkie” wspomnie-
nia to te˝ spacery pod pot´˝nymi se-
kwojami w Parku Narodowym i urocza 
wyspa Catalina. 

Dla wszystkich aktorów najwa˝niej-
sza jest jednak wizyta w Hollywood, bo 
to w koƒcu p´pek filmowego Êwiata. 
ObejrzeliÊmy tam „Universal Studio”, 
alej´ gwiazd i domy hollywoodzkich 
s∏aw. Kalifornia to dla mnie te˝ pierw-
szy Sylwester sp´dzony z moim m´˝em, 
potem podró˝ poÊlubna i pierwsza rocz-
nica Êlubu. Jest co wspominaç. Mam 
nadziej´, ̋ e tej zimy te˝ zobacz´ b∏´kit 
kalifornijskiego nieba. 

Kawa przypomina mi s∏oƒce
Dr Irena Eris, w∏aÊcicielka Instytutu 

Kosmetycznego: Na szaroÊç krótkich, 
zimowych dni najlepszym antidotum 
jest dla mnie dobra kawa. Pachnàca, 
mocna, z odrobinà mleka i koniecznie 
w ∏adnej bia∏ej fili˝ance. Najbardziej 
smakuje mi kawa brazylijska lub ko-
lumbijska, a oba te kraje prawie ca∏y rok 
zalane sà s∏oƒcem. Mia∏am okazj´ sama 
si´ o tym przekonaç otwierajàc niedaw-
no Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 
w stolicy Kolumbii, Bogocie. Dlatego 
ju˝ sam zapach Êwie˝o mielonych 
ziaren kojarzy mi si´ z pi´knà pogodà 
i przywo∏uje mi∏e wspomnienia waka-
cji, a wi´c s∏onecznych i ciep∏ych dni. 
I tak, otulona ulubionym aromatem 
i mi∏ymi, wakacyjnymi wspomnienia-
mi, staram si´ przetrwaç zimowe ch∏ody 
i doczekaç wiosny... 
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Marek Kamiƒski

Zbigniew Religa

Beata Âcibakówna
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Ten rodzaj bólu nie jest najcz´Êciej ko-
jarzony z urazem, poniewa˝ zmiany 
w obr´bie stawu powstajà na skutek 
przecià˝enia, czy mikrourazów (np. 

pracy narz´dziami udarowym i tzw. praca 
z m∏otkiem), ale te˝ przy uprawianiu przy-
jemnego sportu jakim jest tenis czy p∏ywanie. 
Ból mo˝e powstawaç przy wymuszonej po-
zycji cia∏a podczas pracy domowej, pisania 
r´cznego, nieprawid∏owej postawy przy kom-
puterze, prowadzeniu samochodu, a nawet  
przy oglàdaniu telewizji...

WÊród przyczyn chorobowych  bolesnego 
barku mo˝na wymieniç mi´dzy innymi:
–  urazy bezpoÊrednie i poÊrednie, jak 

z∏amanie ∏opatki, z∏amanie koÊci ra-
miennej stawu barkowego, z∏amanie 
uk∏adu wi´zad∏owego jak skr´cenie czy 
zwichni´cie.

–  bóle pochodzenia nie urazowego np. 
jak zapalenie naczyƒ ch∏onnych, za-
palenie stawu czy zapalenie tkanek 
oko∏ostawowych.

–   patologia naczyƒ krwionoÊnych i nerwów 
obwodowych np. wówczas gdy dochodzi 
do ucisku lub rozciàgni´cia naczyƒ i ner-

wów, zarastania naczyƒ, czy zakrzepicy 
˝y∏ pachowej lub podoobojczykowej. Ból 
mo˝e byç spowodowany przecià˝eniem 
mi´Êni tej okolicy, które powoduje ucisk 
na naczynia czy nerwy.

–  wady wrodzone zwiàzane z przebiegiem 
naczyƒ i nerwów np. uciskiem spowo-
dowanym anomaliami anatomicznymi 
w obr´bie stawu np. skrzy˝owania naczyƒ 
z ˝ebrami.
DolegliwoÊci zwiàzane z bolesnym bar-

kiem mogà towarzyszyç tak˝e wielu chorobom 
wewn´trznym. Bóle barku i okolicy mogà byç 
skutkiem np. zapalenia naczyƒ ch∏onnych, 
gruêlicy, zapalenia tkanek mi´kkich, guzów 
nowotworowych. Promieniowanie bólu do 
prawego barku mo˝e byç spowodowane 
zapaleniem p´cherzyka ˝ó∏ciowego, cho-
robami wàtroby, p´kni´ciem wrzodu tra-
wiennego. A do – lewego uszkodzeniem 
Êledziony, zapaleniem trzustki, czy te˝ no-
wotworem trzustki.

DolegliwoÊci i przyczyn tzw. bolesnego 
barku jest bardzo wiele. Wymieniajàc je, warto 
zwróciç uwag´ na fakt , i˝ rozpoznanie mo˝e 
byç trudne i wymaga cz´sto cierpliwoÊci ze 
strony pacjenta i lekarza.

W postawieniu w∏aÊciwego rozpoznania 
z pewnoÊcià niezb´dne jest rzetelne badanie 
pacjenta i wywiad w gabinecie lekarskim. Nie-
kiedy potrzebna jest  opinia wielu specjalistów 
jak ortopedy, radiologa, chirurga naczynio-
wego, neurochirurga czy internisty.

Pomocna jest nowoczesna technika 
rentgenowska, badanie ultradêwi´kami, 
magnetyczny rezonans jàdrowy czy wresz-
cie „zaglàdanie do Êrodka stawu przez nie-
wielki otwór w skórze” – przy pomocy ar-
troskopu. Przy u˝yciu techniki artroskopowej 
mo˝liwe jest ju˝ równie˝ leczenie operacyjne 
stawu. Obecna technika pozwala równie˝ na 
wymian´ zniszczonego stawu ramiennego 
na staw sztuczny choç zawsze powinna to 
byç ostatecznoÊç. 

W leczeniu bolesnego barku czy rehabili-
tacji pourazowej nieoceniona jest kinezytera-
pia i fizykoterapia. Przynosi ulg´ i przywraca 
radoÊç ˝ycia bez bólu.

W trakcie leczenia stanów wymagajàcych 
unieruchomienia w opatrunku gipsowym, 
zapytujmy lekarza czy ci´˝kiego gipsu nie 
mo˝na zastàpiç mi´kkà i lekkà ortezà typu 
Dessaulta...?

Kiedy boli bark...
SpoÊród wielu dolegliwoÊci, które 
pogarszajà jakoÊç ˝ycia jest ból barku. 
Nie rozpoznany i niew∏aÊciwie leczony 
mo˝e nie tylko wymusiç rezygnacj´ 
z uprawiania sportu ale i doprowadziç 
do kalectwa. Przyczyn bolesnego barku 
mo˝e byç bardzo wiele. Bóle mo˝e 
wywo∏aç mi´dzy innymi nieprawid∏owa 
pozycja cia∏a (tzw. postawa zm´czenia), 
w czasie chodzenia lub siedzenia.
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Wegetarianizm
Dwie strony medalu

Dorota Czerwiƒska

Jarska dieta cieszy si´ coraz wi´kszà 
popularnoÊcià. JednoczeÊnie nasuwa si´ 
pytanie – Kto ma racj´? Zwolennicy diety 
bezmi´snej, czy jej oponenci? 
D∏ugowieczni wegetarianie

Jak dowodzà badania, najwa˝niej-
szym motywem, który sk∏ania ludzi 
do zmiany sposobu od˝ywiania – na 
bezmi´sny, sà wzgl´dy zdrowotne. 
Wegetarianie rzadziej od innych ludzi 
stajà si´ ofiarami chorób cywilizacyj-
nych: mia˝d˝ycy, oty∏oÊci, cukrzycy, 
chorób uk∏adu krà˝enia i niektórych 
nowotworów. Ponadto, taka dieta opóê-
nia starzenie si´ organizmu i prze-
d∏u˝a ˝ycie. ÂmiertelnoÊç wÊród we-
getarianów z powodu chorób cywi-
lizacyjnych jest mniejsza, a badania 
prowadzone w Ameryce Pó∏nocnej 
i Europie dowodzà, ˝e ograniczenie 
spo˝ycia mi´sa do najwy˝ej jednej 
porcji w tygodniu, przyczynia si´ do 
d∏ugowiecznoÊci.

Jarskie dobro
Dieta wegetariaƒska to doskona∏e 

menu dla nadciÊnieniowców i ofiar 
choroby wieƒcowej. Dzi´ki niewiel-
kiej zawartoÊci nasyconych kwasów 
t∏uszczowych i cholesterolu, zapobie-
ga powstawaniu zmian mia˝d˝ycowych, 
g∏ównej przyczyny zawa∏ów. Dodatkowo 
du˝e iloÊci nienasyconych kwasów 
t∏uszczowych i b∏onnika, przyswaja-
ne wraz z jarskà ˝ywnoÊcià, sprzyjajà 
obni˝eniu tego˝ cholesterolu we krwi, 
a witaminy E. C i β-karoten zapobiegajà 
procesom utleniania, które mogà 
doprowadziç do mia˝d˝ycy i zmian 
nowotworowych.

Ze wzgl´du na niskà zawartoÊç so-
du a wysokà potasu, bezmi´sna die-
ta sprzyja tak˝e obni˝eniu ciÊnienia 

krwi. Du˝e iloÊci sodu powodujà bo-
wiem wzrost ciÊnienia. Eliminujàc 
z diety w´dliny i wyroby mi´sne, auto-
matycznie ograniczamy iloÊç tego pier-
wiastka. Potas z kolei, dzia∏a odwrotnie, 
im jest go wi´cej, tym ciÊnienie krwi 
ni˝sze. Pierwiastek ten wyst´puje obfi-
cie w warzywach (ziemniaki, pomidory) 
i owocach (banany, morele).

Ten sposób od˝ywiania dobrze s∏u˝y 
tak˝e osobom sk∏onnym do nadwagi. 
Wszystko dlatego, ˝e owoce i warzy-
wa majà mniej kalorii, ni˝ mi´so, a do 
tego sà bogate w b∏onnik sprzyjajàcy 
przemianie materii i zapobiegajàcy 
zaparciom. Pokarm sk∏adajàcy si´ 
z pe∏noziarnistych produktów zbo˝o-
wych (szczególnie owsa i j´czmienia), 
orzechów, bia∏ka sojowego oraz wa-
rzyw, wp∏ywa korzystnie na metabolizm 
w´glowodanów i nie powoduje wzrostu 
st´˝enia glukozy we krwi. Dzi´ki temu 
osoby chore na cukrzyc´, od˝ywiajàce 
si´ w ten sposób, nie muszà si´ obawiaç 
groênych dla nich powik∏aƒ: utraty wzro-
ku, niewydolnoÊci nerek, wàtroby.
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Czy mo˝e szkodziç?
Niestety, dieta wegetariaƒska 

nie nale˝y do ∏atwych. Wykluczanie 
z jad∏ospisu niektórych artyku∏ów 
˝ywnoÊciowych mo˝e bowiem 
spowodowaç niedobory wa˝nych 
sk∏adników od˝ywczych i przyczyniaç 
si´ do powstawania powa˝nych cho-
rób. Niewprawnym wegetarianom mo˝e 
zagra˝aç anemia, osteoporoza, awita-
minoza, problemy z tarczycà. JeÊli êle 
skomponujemy menu, to po pewnym 
czasie mo˝emy zaczàç odczuwaç niedo-
bory ̋ elaza i witaminy B12. Wprawdzie 
spo˝ycie ˝elaza u wegetarianów, jak i 
osób od˝ywiajàcych si´ tradycyjnie, jest 
zbli˝one, jednak jak wynika z badaƒ, 
ci pierwsi majà mniejsze zapasy tego 
pierwiastka w organizmie oraz ni˝szy 
poziom hemoglobiny. Dzieje si´ tak z 
powodu ró˝nic w przyswajalnoÊci ̋ ela-
za. Najlepiej wch∏aniane przez orga-
nizm (w 20- 50%) jest, znajdujàce si´ 
w mi´sie, ̋ elazo hemowe. Wyst´pujàce 
w produktach roÊlinnych ˝elazo jest 
s∏abiej przyswajalne (tylko w 3-8%). 
Dlatego, aby zapewniç organizmowi 
wystarczajàce iloÊci tego pierwiast-
ka i ustrzec si´ przed anemià, osoby 
na diecie wegetariaƒskiej powinny 
zjadaç du˝e iloÊci orzechów, chleba 
razowego i witaminy C, która u∏atwia 
wch∏anianie ̋ elaza. Z kolei niedobory 
witaminy B12 wyst´pujàcej obficie w 
mi´sie, oprócz tego, ̋ e przyczyniajà si´ 
do niedokrwistoÊci, mogà powodowaç 
nieodwracalne uszkodzenia uk∏adu 
nerwowego u ludzi starszych. Aby te-
go uniknàç, wegetarianie powinni jeÊç 
du˝o kaszy gryczanej, p∏atków, serka 
tofu i uzupe∏niaç swojà diet´ prepara-

tami farmaceutycznymi zawierajàcymi 
witamin´ B12.

Poczàtkujàcym wegetarianom 
gro˝à te˝ niedobory wapnia i witami-
ny D, a stàd ju˝ tylko krok do osteopo-
rozy. èród∏em pierwszego sk∏adnika sà 
produkty mleczne, drugiego – mi´so. 
Aby uzupe∏niç ich braki, nale˝y b´dàc 
na diecie wegetariaƒskiej, przyjmowaç 
suplementy zawierajàce wapƒ, a w zi-
mie równie˝ witamin´ D oraz piç wzbo-
gacone w te substancje soki. Latem 
nie jest to konieczne, gdy˝ witamina 
D wytwarzana jest w ludzkiej skórze 
pod wp∏ywem promieni s∏onecznych. 
Na szcz´Êcie spo˝ywanie du˝ych iloÊci 
owoców i warzyw mo˝e chroniç przed 
osteoporozà. Wszystko dlatego, ̋ e pro-
dukty te odkwaszajà organizm. Gdy 
jest on zakwaszony, eliminuje z orga-
nizmu du˝e iloÊci wapnia przy okazji 
odwapniajàc koÊci. Rezygnacja z mi´sa 
mo˝e te˝ z czasem zaburzyç prac´ tar-
czycy, powodujàc wiele niekorzystnych 
zmian w organizmie. Obok ryb i owoców 
morza, jest ono g∏ównym êród∏em jodu. 
Jak wynika z badaƒ, brakuje go a˝ co 
czwartemu wegetarianinowi.

Jedzàc same owoce i warzywa 
mo˝emy te˝ mieç problemy z dostar-
czeniem organizmowi wystarczajàcej 
iloÊci bia∏ka. To, które znajduje si´ 
w jarskim jedzeniu, uwa˝ane jest za 
niepe∏nowartoÊciowe, gdy˝ nie za-
wiera wszystkich aminokwasów, 
niezb´dnych do budowania bia∏ka 
ludzkiego. Wszystkie aminokwasy po-
siada jedynie bia∏ko zwierz´ce. Jednak, 
jak wynika z badaƒ, umiej´tne zesta-
wienie produktów roÊlinnych, mo˝e 
kompensowaç te braki.

Zdrowy rozsàdek
Racjonalne stosowanie diety 

wegetariaƒskiej z pewnoÊcià przynie-
sie wiele dobrego dla naszego organi-
zmu, jednak decyzj´ o zmianie sposobu 
od˝ywiania, zawsze nale˝y podejmowaç 
indywidualnie lub w porozumieniu z le-
karzem. Dieta wegetariaƒska wymaga 
bowiem od nas czasu, zaanga˝owania 
i dobrego zdrowia. Wegetarianie 
podkreÊlajà, ˝e umiej´tne ∏àczenie 
produktów roÊlinnych lub wprowa-
dzenie niewielkiego dodatku pro-
duktów zwierz´cych, gwarantuje 
zaspokojenie wszystkich potrzeb or-
ganizmu. Zachodzi wtedy tzw. efekt 
uzupe∏niania aminokwasów – braki 
aminokwasów egzogennych w jednym 
bia∏ku sà uzupe∏niane aminokwasami 
zawartymi w drugim bia∏ku, i odwrot-
nie. Jak pisze Maria Grodecka „...np. 
dzi´ki po∏àczeniu ry˝u z mlekiem uzy-
skuje si´ 29 % bia∏ka wi´cej ni˝ wtedy, 
gdy oddzielnie wypije si´ mleko i od-
dzielnie zje ry˝. W po∏àczeniu ry˝u z 
fasolà wzrost wynosi 43% w stosunku 
do sumy bia∏ka zawartego w ka˝dym 
z nich oddzielnie”. Takich „czarodziej-
skich sztuczek” jest wi´cej. Warto si´ 
ich nauczyç, zanim zdecydujemy si´ 
zostaç wegetarianami.

Je˝eli macie Paƒstwo inne zda-
nie na ten temat, zapraszamy do 
polemiki.

Autorka jest doktorem w Katedrze ˚ywienia 
Cz∏owieka, SGGW, Warszawa

Oblicza jarskiej diety
Dla osoby niezorientowanej w wegetariaƒskiej diecie, 

jej zwolennicy, to ludzie, którzy nie jedzà mi´sa i produk-
tów zwierz´cego pochodzenia. I rzeczywiÊcie, zdecydowana 
wi´kszoÊç tak si´ od˝ywia, ale nie wszyscy. Sà wÊród nich 
zarówno ci, którzy poszerzyli swoje menu o niektóre pro-
dukty dostarczajàce bia∏ko pochodzenia zwierz´cego, jak 
te˝ tacy, którzy mocno zaostrzyli sposób od˝ywiania.
•  Laktowegetarianie poza produktami roÊlinnymi w∏àczajà 

do diety mleko i produkty mleczne
•  Laktoowowegetarianie spo˝ywajà produkty roÊlinne oraz 

mleko, przetwory mleczne i jaja
• Pescowegetarianie dopuszczajà oprócz produktów 

roÊlinnych spo˝ywanie nabia∏u i ryb
•  Weganie od˝ywiajà si´ wy∏àcznie produktami roÊlinnymi. 

Ci, zwani witarianami od˝ywiajà si´ surowymi owocami i 
warzywami, frutarianie zaÊ jedzà jedynie surowe owoce 
orzechy i nasiona

Komu mo˝e zagra˝aç?
Lekarze sà zdania, ˝e z diety wegetariaƒskiej powinny 
zrezygnowaç:
•  kobiety w cià˝y – z uwagi na niewielkie iloÊci w jarskiej 

diecie kwasu foliowego ( z grupy B), niezb´dnego do 
prawid∏owego rozwoju oÊrodkowego uk∏adu nerwowego 
p∏odu

•  dzieci i m∏odzie˝ – w okresie rozwoju wzrostu, organizm 
potrzebuje du˝o pe∏nowartoÊciowego bia∏ka, a takim jest 
tylko bia∏ko zwierz´ce

•  osoby starsze – ich organizm ma trudnoÊci z przyswoje-
niem wszystkich sk∏adników od˝ywczych, dlatego, by mu 
to u∏atwiç, powinno si´ jak najbardziej urozmaiciç diet´

•  osoby podlegajàce rekonwalescencji np.: po zabiegach 
operacyjnych
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Odkrycie zdrowotnych 
w∏aÊciwoÊci wina nie jest 
bynajmniej zas∏ugà nam 
wspó∏czesnych. Hipokrates, 

uwa˝any za ojca wspó∏czesnej me-
dycyny, przepisywa∏ wino na wiele 
dolegliwoÊci ju˝ cztery stulecia przed 
narodzeniem Chrystusa. Rzymscy 
legioniÊci u˝ywali domieszki wina do 
sterylizacji wody w podbijanych krajach. 
Z kolei Paracelsus, w bli˝szym nam ju˝ 
XVI wieku, zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e 
wino, (i generalnie alkohol), wykazu-
je swoje korzystne dzia∏anie, ale tyl-
ko spo˝ywane z odpowiednim umia-
rem. W czasach nam wspó∏czesnych, 
wiedza i obserwacje poprzednich 
pokoleƒ znalaz∏y swoje uzasadnienie 
w postaci tzw. francuskiego paradoksu, 
nag∏oÊnionego przez doktora Renaud w 
latach osiemdziesiàtych. Otó˝, ju˝ daw-
no stwierdzono zwiàzek mi´dzy zgona-
mi z powodu choroby wieƒcowej ser-
ca a dietà bogatà w t∏uszcze. Niemniej 
okazuje si´, ˝e na po∏udniu Francji 
wspó∏czynnik zgonów z tego powodu 
jest stosunkowo niski, pomimo die-
ty wysokot∏uszczowej. SpoÊród wielu 
mo˝liwych wyt∏umaczeƒ tego zjawiska, 
zwrócono uwag´ na jeden fakt – kon-
sumpcj´ czerwonego wina. Wywo∏a∏o 
to na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych 

szerokà dyskusj´, która zaowocowa∏a 
wieloma potwierdzonymi klinicznie do-
niesieniami. Dzisiaj uwa˝a si´ nawet, 
˝e spo˝ywanie wina, oprócz rzucenia 
palenia, mo˝e byç najbardziej pre-
wencyjnym sposobem zmniejszenia 
ÊmiertelnoÊci z powodu chorób uk∏adu 
krà˝enia, redukujàc ryzyko – zgodnie z 
badaniami przeprowadzonymi w Danii 
– o blisko 50 proc.

Zdrowy umiar
Kluczem do rozwiàzania zagadki, 

dlaczego umiarkowane picie wina s∏u˝y 
naszemu zdrowiu, jest grupa zwiàzków 
chemicznych, zwanych polifenolami, do 
których nale˝à m.in. antocyjany, czyli 
barwniki zawarte w skórce winogron 
(zaliczane do grupy flawonoidów). 
Antocyjany i katechiny tworzà z ko-
lei struktur´ tannin, czyli garbników, 
które w g∏ównej mierze wp∏ywajà na 
smak i bukiet wina. Po tym niezb´dnym, 
acz i tak uproszczonym wst´pie teore-
tycznym, przejdêmy do sedna sprawy. 
Okaza∏o si´, ̋ e polifenole hamujà pro-
ces powstawania endoteliny-1, substan-
cji chemicznej bioràcej aktywny udzia∏ 
w tworzeniu blaszek mia˝d˝ycowych. 
Zwiàzki te sà równie˝ bardzo silnymi 
antyutleniaczami, silniejszymi nawet 
od witaminy E. Co wi´cej, poniewa˝ 

w bia∏ych winach st´˝enie antocyja-
nów jest niewielkie (skórki winogron 
zawierajàce barwniki oddziela si´ od 
moszczu w procesie fermentacji), ich 
wp∏yw na protekcyjne dzia∏anie na uk∏ad 
sercowo-naczyniowy jest mniejszy. Jest 
to pierwszy klucz do zrozumienia zdro-
wotnego dzia∏ania wina. Ponadto, alkohol 
zawarty w winie, ma równie˝ korzystny 
wp∏yw na zwi´kszenie ochronnej dla 
procesów mia˝d˝ycowych frakcji HDL 
cholesterolu i zmniejszenie tzw. agre-
gacji p∏ytek krwi. To z kolei zmniejsza 
ryzyko tworzenia zakrzepów w naczy-
niach wieƒcowych, w wyniku których 
dochodzi do zawa∏u mi´Ênia sercowego. 
Z jednej strony, obserwujemy korzystne 
efekty z punktu widzenia ryzyka choro-
by wieƒcowej. Musimy jednak pami´taç 
o drugiej stronie medalu – alkohol po-
woduje równie˝ zwi´kszenie ciÊnienia 
t´tniczego krwi i wzrost triglicerydów, 
mogàcy prowadziç nawet do ostrego za-
palenia trzustki. Tak wi´c, z∏ota zasada 
Paracelsusa, czyli umiar w spo˝ywaniu 
wina, ma dzisiaj potwierdzenie w ob-
serwacjach klinicznych.

Jakie sà zatem bezpieczne normy? 
W cytowanych ju˝ wczeÊniej bada-
niach przeprowadzonych w Danii w 
po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, ko-
rzystne dzia∏anie na zmniejszenie ry-
zyka choroby wieƒcowej serca, wyka-
zano u osób spo˝ywajàcych dziennie od 
3 do 5 kieliszków wina. Wiadomo rów-
nie˝, ̋ e spo˝ycie powy˝ej 60 g czystego 
alkoholu dziennie wià˝e si´ z dwukrot-
nie wi´kszym ryzykiem nadciÊnienia 
t´tniczego z powik∏aniem w postaci 
udaru mózgu.

rozpraszajcie troski
Dlaczego warto piç wino? Odpowiedzi jest co 
najmniej tyle, ile dobrych butelek wina pozostaje 
jeszcze do otwarcia. Trudno wyobraziç sobie bardziej 
naturalny produkt stworzony w pe∏nym harmonii 
dialogu: darów natury i pracy cz∏owieka. A ponadto 
– wino to zdrowie.

SMACZNE I NIEGROèNE

Winem
Jaros∏aw Szulc
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rozpraszajcie troski

Rocznik, to nie wszystko 
Najwi´kszà zawartoÊç flawono-

idów znajdziemy w gronach Cabernet 
Sauvignon, mniejszà w Petit Syrah 
i Pinot Noir, a jeszcze mniejszà w 
Zinfandel i Merlot. We Francji naj-
lepsze pod tym wzgl´dem sà burgun-
dy, które powstajà ze szczepów Pinot 
Noir. Inne regiony, gdzie powstajà wi-
na o du˝ej zawartoÊci tych substan-
cji, to Po∏udniowa Afryka i Chile. Im 
s∏odsze wino, tym mniej flawonoidów. 

Prawda ta dotyczy równie˝ win d∏ugo 
le˝akujàcych w beczkach i póêniej w 
butelkach. Tak wi´c, nie do koƒca ko-
lekcjonerzy szczycàcy si´ posiadaniem 
starych roczników, rekompensujà so-
bie niewàtpliwe walory takich win ich 
zdrowotnymi w∏aÊciwoÊciami. 

No dobrze, a co z winami bia∏ymi? 
Wiemy ju˝, ˝e przegrywajà, jeÊli cho-
dzi o iloÊç flawonoidów z winami czer-
wonymi. Ale mamy te˝ dobrà nowin´. 
Potwierdzono, ˝e umiarkowane picie 

bia∏ych win skutkuje zmniejszeniem 
st´˝enia LDL cholesterolu (nieko-
rzystnego z punktu widzenia ryzyka 
choroby wieƒcowej). 

Podsumowujàc – bia∏e czy czerwo-
ne, jeÊli pite z umiarem, wyjdzie nam 
na zdrowie! Czego Paƒstwu ̋ ycz´, tra-
dycyjnie zach´cajàc do odkrywania se-
kretnego Êwiata win!

Autor jest z wykszta∏cenia lekarzem, 
z zami∏owania – pasjonatem win i enoturystyki.Winem
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W 2003 roku lubelska firma 
„Symbio” wyeksportowa∏a 
na Zachód ponad 2000 ton 
mro˝onek z ekologicznych 

warzyw i owoców. Daje jej to pierw-
sze miejsce wÊród polskich producen-
tów ˝ywnoÊci ekologicznej, a Polsce – 
zaszczytnà obecnoÊç w Êcis∏ej Êwiatowej 
czo∏ówce na tym rynku.

„Symbio” za∏o˝yli 6 lat temu 
Artur Tymiƒski, absolwent Akademii 
Rolniczej w Lublinie i jego szwagier, 
Amerykanin, Tokya E. Dammond.
– Tokya jest z wykszta∏cenia socjologiem, 
a zaanga˝owanie w sprawy spo∏eczne 
wyssa∏ z mlekiem matki: jego dzia-
dek by∏ pierwszym czarnym oficerem 
w armii amerykaƒskiej, a dêwi´czne 
„tokya” to rodzaj indiaƒskiego taƒca. 
„Symbio” jest wi´c wypadkowà naszych 
zainteresowaƒ – Êmieje si´ Artur – taki 
maria˝ agrospo∏eczny.

Artur ma dobrà r´k´ nie tylko do wa-
rzyw, owoców i udanych spó∏ek. Taras 

paƒstwa Tymiƒskich otrzyma∏ ostatnie-
go lata pierwszà nagrod´ w osiedlowym 
konkursie na najpi´kniejszy balkon. 
Parterowe mieszkanie w po∏udniowo-
zachodniej cz´Êci ma∏ego apartamen-
towca otaczajà rozleg∏y trawnik i stare 
jab∏onie. Latem tarasu strzegà cypry-
sy i kilkuletnie fuksje w terakotowych 
donicach. Wokó∏ feeria barw: kolorowe 
kompozycje w wiklinowych koszach, 
wiszàce girlandy lobelii i bluszczów, 
a przy siatce gàszcz rdestu i wicio-
krzewów. Letnie wieczory to nagrza-
ne s∏oƒcem kafle tarasu, a na ogrodo-
wym stole – latarenki, Êwiece i ∏ubianki 
pachnàcych poziomek.

Gospodarze, jak na dzisiejsze, zapra-
cowane czasy, sà niezwykle goÊcinni. 
Ka˝dy goÊç cz´stowany jest „produktem 
dnia”. W zale˝noÊci od sezonu bywa to 
p´to kie∏basy, Êwie˝y sok z marchwi, 
albo placuszki z cukinii. Do popicia – 
ekologiczna herbatka, a na deser kie-
liszeczek domowej pigwówki.

Artur i jego ̋ ona Ela to para z roku, 
obydwoje skoƒczyli wydzia∏ ogólnorol-
ny. Kilka lat mieszkali w Nowym Jorku, 
gdzie urodzi∏ si´ starszy syn Micha∏ i... 
pomys∏ na ˝ycie.  

– W Stanach próbowa∏em wszyst-
kiego. Zaczyna∏em na budowie, po-
tem szuka∏em szcz´Êcia w handlu. 
Przez tydzieƒ pracowa∏em nawet na 
Wall Street i myÊla∏em o kursie bro-
kerskim. Nie dla mnie.

Pomys∏ na ˝ycie dojrzewa∏ stop-
niowo.

– Jedzenie w amerykaƒskich skle-
pach wyglàda∏o kolorowo i apetycznie, 
ale smakowa∏o jakoÊ tak plastikowo. 
Szybko doceniliÊmy mniej dorodnà i 
w dodatku du˝o dro˝szà ˝ywnoÊç 
ekologicznà. Inny smak. Okaza∏o si´, 
˝e najlepsze warzywa w Nowym Jorku to 
import z Europy. I tak przy pa∏aszowaniu 
biopomidorów wymyÊliliÊmy ze szwa-
grem „Symbio”. Rozdrobniony system 
polskiego rolnictwa sprzyja∏ naszym pla-
nom. Ma∏e gospodarstwa ∏atwiej jest 
przestroiç na produkcj´ ekologicznà.

Do Polski wrócili w 1996 roku. 
Dwa lata trwa∏o organizowanie firmy. 
W 1998 roku sprzedali ju˝ do Francji 
15 ton mro˝onej truskawki. 

– Poczàtki nie by∏y ∏atwe. Ekologia 
jest dziÊ modna, ale siedem lat te-
mu, kiedy obje˝d˝a∏em rolników 
na Lubelszczyênie, namawiajàc do 
przejÊcia z uprawy konwencjonalnej 
na bioprodukcj´, ka˝dy puka∏ si´ w 
czo∏o. 

Druga po∏owa XX wieku by∏a Êwiadkiem wielkiej parady 
sztucznoÊci. Królowa∏y nylony, peruki, lakiery, plastiki 
i... nawozy sztuczne. Dziura ozonowa uwra˝liwi∏a nas 
na ochron´ Êrodowiska i ukróci∏a ten triumf chemii. 
Poliestry zastàpiliÊmy bawe∏nà i lnem, a plastiki – 
drewnem. I ju˝ nie tylko Êwie˝o upieczone mamy szukajà 
sklepów ze zdrowà ˝ywnoÊcià. Precz ze „sztuczniakami”! 
Niech ˝yje naturalnoÊç! W trosce o planet´, w zgodzie z 
naturà, styl myÊlenia „eko” jest bardzo „trendy”!

Posmakuj
zdrowego

˝ycia

Barbara Ravensdale
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Dlaczego?
Bo ekologia to trudny temat. 

Wymaga czasu, cierpliwoÊci, nak∏adów 
i jest bardziej ryzykowna. Chemiczne 
odchwaszczanie, nawo˝enie, opryski-
wanie, zadomowi∏y si´ w rolnictwie. 
U∏atwiajà prac´ i poprawiajà wydajnoÊç 
p∏odów. Naturalne metody walki z cho-
robami i szkodnikami roÊlin wymagajà 
gruntownego przeszkolenia i rozleg∏ej 
wiedzy. Biopoletka trzeba otoczyç pasa-
mi ochronnymi z odpowiednich roÊlin, 
odgradzajàc g∏ównà upraw´ od ewen-
tualnych zanieczyszczeƒ z oprysków 
sàsiadów. SzerokoÊç takiej stre-
fy ochronnej mo˝e si´gaç nawet 
15 metrów, jeÊli sàsiadem jest na 
przyk∏ad wysoki chmielnik.

– Wiele z naszych gospodarstw 
le˝y w otulinach parków krajo-
brazowych. Zresztà ekologiczna 
czystoÊç gleby to w Polsce nie pro-
blem. W krajach Unii Europejskiej 
pozosta∏oÊci metali ci´˝kich w zie-
mi (np. kadmu po nawozach) sà 
du˝o wy˝sze.

Rolnicy wspó∏pracujàcy 
z „Symbio” zastàpili nawozy 
sztuczne – naturalnymi. Stosujà 
obornik, kompost, gnojówk´, na-
wozy zielone z roÊlin motylko-
wych (majà one du˝à zawartoÊç 
azotu) i bogatà w mikroelementy 
màczk´ bazaltowà.

– Poczàtkowo myÊleliÊmy 
tylko o truskawkach, wi´c 
Lubelszczyzna by∏a logicznym 
wyborem dla siedziby firmy. To ty-
powy region rolniczy, prawdziwe 
zag∏´bie owoców mi´kkich (tru-
skawka, malina, porzeczka, jago-
da), goràcy klimat latem i Êwietna 
infrastruktura: punkty skupu, ma-
gazyny, ch∏odnie, suszarnie (dla 
zió∏), nowoczesne zak∏ady przetwórstwa 
spo˝ywczego. Wszystkie wspó∏pracujàce 
z nami miejsca przechodzà drobiazgo-
wy audyt i sà pod sta∏à kontrolà na-
szych odbiorców, takich jak NestlÈ, czy 
Nutrica. Posiadajà, tak jak wszystkie 
nasze produkty, odpowiedni atest. Z 
Zakrzówka pod Lublinem pochodzi 
rodzina El˝biety, w Lublinie obydwo-
je studiowaliÊmy, a po kilku latach na 
emigracji nie bez znaczenia by∏y stare 
kàty i siatka przyjació∏.

 Wchodz´ do wysokiej jak kaplica 
sali konferencyjnej „Symbio” przy ulicy 
Okopowej w Lublinie. Pod Êcianà rzàd 
zielonych pó∏eczek zastawionych kolo-
rowymi s∏oiczkami: biokonfitury z wiÊni, 
malin, truskawek; rabarbarowa marmo-

lada, mas∏o orzechowe. W wi´kszych 
s∏ojach – zupy: groszkowa, grzybowa, 
pomidorowa. Wszystkie osolone solà 
morskà. Dalej: majonezy, dressingi, 
ketchupy, przeciery dla niemowlàt. 
Na etykietkach adresy z Holandii, 
Niemiec, Anglii. 

 – To przetwory na naszych kompo-
nentach – wyjaÊnia Artur.

W najmniejszych s∏oiczkach – suszo-
ne zio∏a: p∏atki bazylii i oregano, rurki 
szczypiorku, piórka koperku.

Na Êcianach, w ramkach, polskie i 
niemieckie ekogwarancje.

– Od poczàtku powstania firmy, 
czyli od roku 1998, legitymujemy si´ 
corocznymi certyfikatami PTRE (jest 
to niezale˝na jednostka kontrolujàca 
i przyznajàca certyfikaty rolnikom, 
producentom i przetwórcom ˝ywnoÊci 
ekologicznej) i mi´dzynarodowym 
Êwiadectwem BCS OKO GARANTIE.

– Przyk∏adamy ogromnà wag´ do 
bioczystoÊci naszych produktów. Ka˝da 
partia owoców, czy warzyw przechodzi 
szczegó∏owe badania. Nawet Êladowa 
obecnoÊç pestycydów w p∏odach rol-
nych wyklucza wspó∏prac´ z dostawcà. 
Nasi zachodni odbiorcy stawiajà wy-
sokie wymagania, którym staramy 
si´ zawsze sprostaç. Stàd sta∏a ju˝ 
wspó∏praca z Nestlé, niemieckà firmà 

Hipp (od˝ywki dla niemowlàt), czy 
Nutricà. W zesz∏ym roku, koncentra-
tem z jab∏ek i aronii rozpocz´liÊmy 
podbój rynku amerykaƒskiego.

„Symbio” to nie tylko odbiorca 
p∏odów rolnych. Firma opiekuje si´ 
produktem od „ko∏yski” po „wyjÊcie 
w Êwiat”.

– Kiedy rolnik zdecyduje si´ na 
przebudow´ gospodarstwa z konwen-
cjonalnego na ekologiczne, trwa to 
oko∏o dwóch lat. Tyle czasu potrzebu-
je gleba pod ekoupraw´, ̋ eby oczyÊciç 
si´ z substancji ska˝ajàcych. My ba-

damy próbki ziemi na zasobnoÊç 
w próchnic´, obecnoÊç metali 
ci´˝kich i pozosta∏oÊci pesty-
cydów. Dostarczamy wyse-
lekcjonowane bionasiona, lub 
ekosadzonki, kszta∏cimy rolni-
ków, organizujemy szkolenia, 
zaopatrujemy w naturalne na-
wozy, dbamy o park maszyno-
wy, wreszcie zamawiamy pro-
dukt pod konkretnego klienta. 
Sprzedajemy i podpisujemy umo-
wy bezpoÊrednio u odbiorcy su-
rowca. Bez poÊredników. Zapytaƒ 
i zamówieƒ mamy wi´cej ni˝ 
potencja∏u we wspó∏pracujàcych 
gospodarstwach. Przez pi´ç lat nie 
zdarzy∏o si´ jeszcze, ̋ ebyÊmy nie 
odebrali produkcji. Nasza oferta 
obejmuje mro˝one owoce, warzy-
wa, d˝emy, wsady do jogurtów, 
koncentraty owocowe i suszone 
zio∏a. 99,9% naszej produkcji tra-
fia na eksport. Eksportujemy do 
Anglii, Niemiec, Holandii, Danii, 
Szwajcarii, Hiszpanii i USA. Ma∏e 
iloÊci idà na kraj, g∏ównie jaja i 
màka.

Obok eksportu, „Symbio” 
ma kilka innych pomys∏ów na 

ekologi´.
– Od kilku lat myÊlimy o stworze-

niu modelowego gospodarstwa eko-
logicznego, takiej miniaturki wszyst-
kiego, co w ekologii mo˝na zdzia∏aç. 
Poletka warzyw, owoce, zio∏a, mo˝e 
coÊ z hodowli.

Planowana „miniaturka” to 100 
hektarów gruntów ornych, ∏àk i sa-
du, otoczona pasem ochronnym (na 
przyk∏ad z wierzby), z dobrym syste-
mem nawadniajàcym.

Taka stacja ekologiczna z praw-
dziwego zdarzenia, obok produk-
cji, s∏u˝y∏aby celom dydaktycznym i 
doÊwiadczalnym.

– B´dà pieniàdze z Unii na takie pro-
jekty. Niewykluczone, ˝e partnera do 
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tego pomys∏u poszukamy wÊród insty-
tutów badawczych. Cz´sto rolnicy chcà 
na w∏asne oczy zobaczyç i „dotknàç” 
bioprodukcji. Przyda∏oby si´ takie 
centrum. Produkcja, szkolenia i poka-
zówka jednoczeÊnie. Musimy jeszcze 
popracowaç nad produkcjà zwierz´cà. 
Na Zachodzie porzàdna hodowla prosiàt 
to 20 hektarów z rozleg∏ymi kwaterami 
dla macior i prosiàt, krótko mówiàc z 
królewskim wybiegiem dla ka˝dej 
Êwinki. Idealna by∏aby bliskoÊç lasu, 
gdzie Êwinie mog∏yby hasaç bez nad-
zoru, bo ˝erowanie po lesie lubià naj-
bardziej.

– Wczesnà jesienià ruszyliÊmy z ko-
lejnym nowym projektem: cotygodniowà 
dostawà paczek z ̋ ywnoÊcià ekologicznà 

wprost do domów. W Danii funkcjonu-
je to ju˝ bardzo dobrze od kilku lat. 
My przygotowaliÊmy ofert´ w wersji 
max i mini. Max to 10 kg, mini oko∏o 
6 kg skomponowanych z dost´pnego 
asortymentu Êwie˝ych warzyw, owo-
ców, nabia∏u, przetworów zbo˝owych 
i pieczywa.

Od trzech lat „Symbio” wspó∏pracuje 
z piekarnià pana Witolda Greli w 

Che∏mie.
– Sam si´ do nas zg∏osi∏. Chcia∏ 

wypiekaç chleb wed∏ug receptury 
swojego ojca i poprosi∏ nas o màk´ 
ekologicznà.

Chleb pana Greli smakuje 
wyÊmienicie. Zwarty, lekko wilgotny, 
o wspania∏ym aromacie. I nie kruszy 
si´ na drugi dzieƒ.

– Ostatnio po raz pierwszy 
przywieêliÊmy kilka produktów z jedy-
nej w Polsce biomleczarni „¸ukta” na 
Mazurach. Ludzie pytajà te˝ o „praw-
dziwe” w´dliny. Mamy ju˝ na widoku 
niewielkà masarni´ na Roztoczu.

Ró˝nica mi´dzy przetwórstwem 
mi´sa w technologii konwencjonal-
nej, a w kulturze eko, brzmi doÊç dra-

matycznie. Eko: z jednego kilograma 
mi´sa uzyskuje si´ oko∏o 80 dag szynki. 
Tradycyjnie: z jednego kilograma mi´sa 
– ponad 1,5 kg szynki, a w niej barwniki, 
konserwanty i substancje wià˝àce wod´. 
Podobnie ma si´ rzecz przy wypieku 
chleba. W celu zwi´kszenia obj´toÊci 
stosowane sà chemiczne ulepszacze.

– Ciàgle pracujemy nad rozsze-
rzeniem naszej oferty. W tym roku 

chcielibyÊmy wprowadziç owoce egzo-
tyczne (cytrusy, winogrona) i herbaty. 
Nie musz´ chyba dodawaç, ̋ e wszystkie 
produkty w paczkach posiadajà certy-
fikat ˝ywnoÊci ekologicznej.

Z ciekawoÊci zaglàdam do 
najbli˝szego kartonowego pud∏a. To 
wersja maxi, a w niej: dwa p´czki 
rzodkiewek, siateczki z ogórkami i 
pomidorami, ziemniaki, cebula, po-
ry, marchewki, maleƒkie jak orzechy 
w∏oskie brzoskwinie, z∏ota dynia, jaja, 
chleb i kartonik malin. Nie mog´ si´ 
powstrzymaç od spróbowania brzoskwi-
niowych maleƒstw. Sà bardzo s∏odkie 
i bardzo pachnàce.

– Zgadza si´. Ekologiczne warzywa 
i owoce sà s∏odsze od konwencjonal-
nych. I wspaniale energetyzujà.

Jeszcze innym pomys∏em jest import, 
np. ketchupu, dressingów do sa∏atek, 
majonezu, i próba wejÊcia z tym towa-
rem na rynek krajowy. 

– Sprzedajemy ju˝ w Warszawie ja-
ja, od jesieni dojdà herbaty, d˝emy, so-
ki, p∏atki Êniadaniowe, a tak˝e w´dliny 
i kasza. Liczba rodzimych sklepów z 
˝ywnoÊcià ekologicznà ciàgle roÊnie. 
Mimo ˝e zdrowa ˝ywnoÊç jest Êrednio 
o po∏ow´ dro˝sza, znajduje coraz licz-
niejsze grono sta∏ych nabywców.

Na Êwiecie produkcja ˝ywnoÊci 
ekologicznej opar∏a si´ recesji i notu-
je sta∏y wzrost.

– W zesz∏ym miesiàcu zrobi∏em sa-
mochodem 10 tysi´cy kilometrów. Po 
Polsce – odwiedzajàc naszych rolników, 
po Skandynawii i Beneluksie – na spo-
tkaniach z odbiorcami. Ta praca wciàga, 
ale kocham jà. Wierz´ w rozwój ekolo-
gii. To temat z przysz∏oÊcià. 

Ró˝nica mi´dzy przetwórstwem mi´sa w technologii 
konwencjonalnej, a w kulturze eko, brzmi doÊç drama-
tycznie. Eko: z jednego kilograma mi´sa uzyskuje si´ 
oko∏o 80 dag szynki. Tradycyjnie: z jednego kilograma 
mi´sa – ponad 1,5 kg szynki, a w niej barwniki, konser-
wanty i substancje wià˝àce wod´.
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Koktajl m∏odoÊci
Sezon jesieƒ-zima 2004/05 spod 

znaku HEXE to mieszanka pi´knych, 
luksusowych tkanin, mistrzowskiego 
krawiectwa, szlachetnych kolorów, wy-
smakowanych detali, wp∏ywów sporto-
wych i romantycznych. W precyzyjnie 
skrojonych ˝akietach, w spodniach, 
odm∏odzonych oryginalnymi ci´ciami, 
w sukienkach, które rzeêbià sylwetk´ 
„krechami” szwów, dziewczyna znaj-
dzie potwierdzenie swojej kobiecoÊci, 
a kobieta odnajdzie i utrwali w sobie 
dziewczyn´. 

Materia∏y: nie wierz w∏asnym 
oczom!

Tkaniny i dzianiny o szlachetnej 
optyce retro, ale l˝ejsze, milsze w do-
tyku, ∏atwiejsze w codziennej piel´gnacji 
ni˝ pierwowzory. Urod´ modnych tkanin 
oceniamy nie tylko wzrokiem, ale tak˝e 

dotykiem! Tweedy, zarówno klasyczne 
typu „pieprz i sól” jak i chanelowskie, 
zyskujà wdzi´k i lekkoÊç w ma∏ych 
sukienkach, kobiecych ̋ akiecikach, 
p∏aszczykach blisko cia∏a. Bawe∏ny 
o optyce drelichu, drapane, powle-
kane, ∏àczone ze skórà i dzianinà, 
odm∏adzajà wizerunek okryç z nutà 
sportowà. Mieszanki we∏en w teni-
sowe paski zaskakujà niesfornoÊcià 

niedoprz´dów i nowymi zestawienia-
mi kolorów np. szare t∏o – ró˝owy pa-
sek. Bogactwo welwetów zapewnia 
efekt „malowania Êwiat∏em i kolo-
rem”. Tkaniny b∏yszczàce (powleka-
nie, metalizowana nitka) pozwalajà 
na zabaw´ efektem b∏ysk-mat na 
du˝ych powierzchniach. Du˝o nowo-
czesnych, innowacyjnych dzianin – lek-
kich, mi´kkich, idealnych na modne 
marszczenia i draperie. 

Sylwetka: wyrzeêbiona i otulona
Moda, nastawiona na podkreÊlenie 

atutów kobiecej sylwetki, si´ga nie tylko 
do tradycji krawieckiej, ale tak˝e gor-
seciarskiej. Dawno nie oglàdaliÊmy ta-
kiego bogactwa ci´ç, zaszewek, wsta-
wek, oryginalnie wyprowadzonych form 
ko∏nierzy, mnogoÊci szwów rzeêbiàcych 
sylwetk´ na przestrzeni ramiona – biust 
– talia – biodra. Ca∏a tradycja krawiecka 

zosta∏a w∏àczona w s∏u˝b´ uwypuklenia 
kràg∏oÊci i wysmuklenia przew´˝eƒ ko-
biecej sylwetki. Ale sà to raczej swobod-
ne wariacje na temat struktury ̋ akietu, 
konstrukcji gorsetu, klinów spódnicy, 
kroju jeêdzieckich spodni, ni˝ cytaty z 
klasycznych szablonów krawieckich. 
Zabawa krojem jest pe∏na wdzi´ku i 
m∏odzieƒczej ostentacji, np. ci´cia w 
sukienkach –futera∏ach, i maleƒkich 
˝akietach bywajà podkreÊlone „kre-
chami” przeszyç, obrysowujàcych syl-
wetk´. Na przeciwnym biegunie sà 
bluzki, bluzy, sukienki, których forma 
wynika ze zdyscyplinowania nadmia-
ru (marszczenie, drapowanie) mi´kkiej, 
lejàcej si´, otulajàcej cia∏o dzianiny. 

Kolory: dramatyczne i optymi-
styczne

Dominuje czerƒ, faworytka 
ka˝dej mody, która lubi prowokowaç 
kobiecoÊcià. W najnowszej kolekcji 
HEXE czerƒ ma nie tylko wydanie wie-
czorowe, ale równie˝ ca∏odzienne: bun-
towniczo-sportowe (patrz „Narzeczona 
Marlona”). Nie jest to czerƒ smutna, bo 
rozwesela jà sàsiedztwo bieli, czerwieni 
(druga faworytka kolekcji), ró˝u. Kolejne 
wa˝ne kolory kolekcji to czekoladowe 
i miedziane bràzy (cz´sto rozweselo-
ne po∏yskiem) oraz grafitowa szaroÊç 
w towarzystwie ró˝u. 

Zapami´taj! Kolekcja Hexeline jesieƒ-
zima 04/05 oferuje dziewczynom i... kobietom, 
które chcà poczuç si´ dziewczynami, radosnà, 
dynamicznà, bogatà w niespodzianki mod´ 
pod has∏em „Koktajl M∏odoÊci”. 

Kinga Jaszczuk 

Kolekcja 
j e s i e ƒ - z i m a  2 0 0 4 / 0 5
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Bli˝ej natury
Projektowanie rzeczywistoÊci na 

podstawie obserwacji natury nazwano 
biodesignem. Wyrós∏ on z potrzeby do-
pasowania przedmiotów do cz∏owieka, 
a nie odwrotnie. Designerzy zacz´li tak 
komponowaç otaczajàcy nas Êwiat, aby 
jak najlepiej nam s∏u˝y∏. – W ka˝dej 
spo∏ecznoÊci biodesign jest nieco inny. 
A wszystko dlatego, ̋ e jest on uwarun-
kowany odmiennà naturà, innymi cykla-
mi biologicznymi. Projektanci czerpià 

z tego, co jest najbli˝ej nich. A robià to 
poprzez w∏asne doÊwiadczenia, wycho-
wanie, skojarzenia, naturalnoÊç, którà 
majà w sobie. Korzystajà z tego, co jest 
najbli˝ej ludzi, dla których tworzà – mówi 
Aleksandra P∏onka, designer, absolwent-
ka jedynej w Polsce Katedry Biodesignu, 
która znajduje si´ na Akademii Sztuk 
Pi´knych w Poznaniu. – Dla przyk∏adu, 
Skandynawowie projektujà rzeczy pro-
ste, funkcjonalne, u˝ywajàc do ich wy-
konania du˝o drewna, bieli i zimnego 

b∏´kitu, bo taki jest krajobraz, w któ-
rym ̋ yjà. Mieszkaƒcy Florydy wybierajà 
z kolei przedmioty w z∏otych, miedzia-
nych, po∏yskujàcych kolorach, które ju˝ 
z daleka kojarzà si´ z ˝arem p∏ynàcym 
z nieba – dodaje A. P∏onka. 

Sztuka podglàdania 
rzeczywistoÊci

Obserwacja natury nie jest czymÊ 
spontanicznym. To sposób podglàdania 
otaczajàcej rzeczywistoÊci. – Mo˝na 

Zm´czeni szaleƒczym 
tempem ˝ycia, coraz 
cz´Êciej szukamy chwili 
wytchnienia z dala od 
wielkomiejskiego zgie∏ku. 
Ten zwrot ku naturze 
równie wyraênie widaç 
w preferowanym przez 
nas sposobie wypoczynku 
i od˝ywiania, jak te˝ 

w przedmiotach, którymi próbujemy si´ otaczaç. Zauwa˝yli to tak˝e designerzy. Znudze-
ni surowym i monochromatycznym stylem hi-tech, zdecydowali si´ na zwrot w stylistyce 
przedmiotów. Projektujàc sprz´ty codziennego u˝ytku robià wszystko, by wtopi∏y si´ 
one w ekologiczne otoczenie i sta∏y si´ jak najbardziej przyjazne cz∏owiekowi.

Przedmioty 
z ludzkà twarzà

Marzena Sygut

N A T U R A L N I ES T R O N A  4 4 N A T U R A L N I E S T R O N A  4 5

BIODESIGN



patrzeç i niewiele widzieç wokó∏ sie-
bie. Dobry designer musi najpierw 
nauczyç si´ obserwowaç, dostrzegaç 
to, co si´ wokó∏ niego dzieje, dopie-
ro potem uczy si´ nazywaç istniejàcà 
rzeczywistoÊç, a na koƒcu interpretowaç 
jà i nadawaç jej form´ przestrzennà 
– opowiada Aleksandra P∏onka. – Na 
przyk∏ad mechanizm zwyk∏ego para-
sola nie wzià∏ si´ z niczego. Wystarczy 
latem przyjrzeç si´ dmuchawcom na 
∏àce, aby dostrzec, ˝e pojedyncze, 
unoszàce si´ w powietrzu nasionka, 
zaopatrzone sà w miniparasolki. To 
w∏aÊnie one mog∏y byç inspiracjà dla 
twórcy tego przedmiotu. W zale˝noÊci 
od tego, co projektant umie dostrzec 
w obserwowanym obiekcie i od tego, 
co mu podpowiada wyobraênia, nada-
je przedmiotom nowà, „ludzkà” form´ 
o przeznaczeniu nawiàzujàcym do te-
go, co wyst´puje w naturze. 

W poszukiwaniu inspiracji
Designerzy, podpatrujàc rzeczy-

wistoÊç, szukajà pomys∏u na jej przetwo-
rzenie. Odnajdujà go w naturalnych for-
mach: barwie, kszta∏cie i bezpoÊrednim, 
estetycznym skojarzeniu z nimi. B´dàc 
pod ich wra˝eniem, projektanci starajà 
si´ nadaç naturalnoÊç sztucznemu two-
rzywu. Na budynkach pojawiajà si´ 
tynki przypominajàce ziarna piasku, 
b´dàce w rzeczywistoÊci sztucznym 
akrylem. Wieczorne, kameralne im-
prezy odwiedzajà kobiety w makija˝u 
przypominajàcym do z∏udzenia barwy 
motylich skrzyde∏. Ale formy to nie 
jedyne êród∏o inspiracji. – Dla biode-
signera równie wa˝ne jest tworzywo, 
z którego potem wytwarza przedmio-
ty. W jego sztuce przedmiot znajduje 
si´ na drugim planie. Najwa˝niejsza 
jest faktura materia∏u. Splot dywa-
nu wykonanego z naturalnej we∏ny, 
s∏oje drewna, z którego zrobiono ko-
mod´, naturalne pi´kno liÊci, z których 
stworzono obraz – mówi A. P∏onka. Ale 
biodesign to tak˝e ergonomia, czyli 
projektowanie form u˝ytkowych, któ-
re idealnie dopasowujà si´ do cia∏a 
cz∏owieka. I tak powstajà wyprofilowa-
ne meble, buty, odzie˝ sportowa, ale 
te˝ takie drobiazgi, jak no˝e, klamki, 
uchwyty do szafek. – Zarówno ludz-
ka d∏oƒ, stopa, jak i kr´gos∏up majà 
swojà naturalnà lini´. Obserwujàc, jak 
one przebiegajà, mo˝na stworzyç rze-
czy idealne w swej wygodzie, dosko-
nale s∏u˝àce cz∏owiekowi – t∏umaczy 
Sylwia Michalska, architekt wn´trz. Na 
co dzieƒ tego nie zauwa˝amy, ale prze-

cie˝ kupujàc auto patrzymy nie tylko 
na to, czy jest ∏adne, ekonomiczne, ale 
tak˝e, a mo˝e przede wszystkim – czy 
jest wygodne. Fotel w biurze te˝ jest 
najlepszy, gdy z ulgà stwierdzamy, i˝ 
podpiera obola∏y kr´gos∏up w ka˝dym 
miejscu. A co z butami na proszone 
przyj´cie? Aby by∏y naprawd´ wygod-
ne, muszà idealne naÊladowaç natural-
ne wygi´cie ludzkiej stopy. Wreszcie 
dla projektanta wa˝ne sà funkcje me-
chaniczne, które wyst´pujà w przyro-
dzie. – Designer patrzàc na raka, wi-
dzi jego szczypce, które natychmiast 
kojarzà mu si´ z no˝ycami; obserwujàc 
lecàcego ptaka widzi lotni´; patrzàc 
jak bluszcz okr´ca si´ wokó∏ drzewa 
– sploty linowe; i tak jest ze wszyst-
kim – dodaje S. Michalska. Biosztuka, 
bliska cz∏owiekowi, stara si´ równie˝ 
troszczyç o naturalne Êrodowisko, dla-
tego tak cz´sto jej twórcy wykorzystujà 
materia∏y naturalne, które ulegajà bio-
degradacji i na pierwszy rzut oka sà 
odpadami, np. p∏yty wiórowe czy kora 
do produkcji mebli.

Sztuka przyjazna cz∏owiekowi
Podobnie jak sto lat temu, tak i dziÊ 

projektanci szukajà inspiracji w Êwiecie 
przyrody. Jednak wspó∏czesny desi-
gner idzie znacznie dalej. Dostrzega 
nie tylko to, co widoczne dla ka˝dego, 
ale tak˝e rzeczy wyst´pujàce w przy-
rodzie w skali mikro, które jeszcze do 
niedawna by∏y ukryte przed ludzkim 
okiem. W surowym, metalowo-szkla-
nym stylu hi-tech pojawiajà si´ p∏ynne, 
organiczne formy, jak np. schody 
w kszta∏cie spirali DNA. Projektowanie 
nie polega bowiem tylko na mechanicz-
nym odzwierciedlaniu rzeczywistoÊci, 
ale te˝ na nadaniu jej swoistego pi´kna, 
a korzystajàcym z niej ludziom – stwo-
rzeniu uczucia komfortu.

Bo design to coÊ wi´cej ni˝ wzor-
nictwo przemys∏owe. To tak˝e strate-
gia, sposób podejÊcia do przedmio-
tu. Oprócz samego projektowania, 
to równie˝ sprzedawanie marzeƒ. 
FunkcjonalnoÊç i ergonomia dawno 
przesta∏y byç g∏ównymi cechami przed-
miotów; równie wa˝ny sta∏ si´ ich cha-
rakter, wywo∏ywane przez nie emocje, 
skojarzenia, nastroje. Kreujàc wizeru-
nek produktu, designer uwzgl´dnia 
nie tylko jego praktyczne przeznacze-
nie, ale tak˝e psychik´ klientów, jego 
emocje i wra˝liwoÊç. Stara si´ wp∏ywaç 
na ÊwiadomoÊç estetycznà odbiorcy 
i rozbudzaç naturalnà potrzeb´ po-
czucia pi´kna. 
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W Polsce 
udekorowany 
ga∏àzkà Êwierka 

Êwiàteczny stó∏ przykryty 
jest bia∏ym obrusem, pod 
który wk∏adane jest êdêb∏o 
siana. Na wigilijnym stole nie mo˝e 
zabraknàç karpia w galarecie, barszczu z 
uszkami i kompotu z suszonych Êliwek. A jak 
obchodzi si´ Wigili´ i Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia 
w kilku „starych” krajach Unii Europejskiej, do 
której weszliÊmy pó∏ roku temu?

Êwiàtecznych 
sto∏ach

Europy
Roman Gutkowski

Na 

„Biskupi wzywajà w wiernych do przestrzegania dni i okresów pokuty: piàtków oraz Wielkiego Postu. 
Przypominajà, ˝e katolików w Polsce obowiàzuje wstrzemi´êliwoÊç od spo˝ywania mi´sa we wszystkie 
piàtki ca∏ego roku, chyba ˝e w danym dniu przypada jakaÊ uroczystoÊç. Post (iloÊciowy) obowiàzuje w Ârod´ 
Popielcowà i Wielki Piàtek. Biskupi zach´cajà tak˝e do zachowania tradycyjnej wstrz´mi´êliwoÊci od pokar-
mów mi´snych w wigili´ Bo˝ego Narodzenia.” (List Biskupów Polskich z dnia 21.10.2003. dotyczàcy nowego 
brzmienia Przykazaƒ KoÊcielnych). 

Wiara i jej prze˝ywanie w religii chrzeÊcijaƒskiej zwiàzana jest z kulturà i tradycjà danej spo∏ecznoÊci. 
Kultura i tradycja mogà byç noÊnikami wiary. W Polsce – choç nie jest to zwiàzane z Przykazaniem KoÊcielnym 
– nadal zwyczajowo zachowuje si´ post w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia. Jest to nawiàzanie do pi´knej trady-
cji, a w sensie teologicznym – jest swoistym zwieƒczeniem czasu oczekiwania – Adwentu. Oczekiwania na 
przyjÊcie KogoÊ wa˝nego, by radoÊç Êwi´ta mia∏a jeszcze g∏´bszy wymiar.
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We Francji obyczaje zwià-
zane ze Êwiàtecznym po-
si∏kiem, doÊç wyraênie ró˝-
nià si´ w poszczególnych 

regionach. W Bretanii siada si´ do 
sto∏u dopiero po zapadni´ciu zmroku 
i policzeniu – o ile pozwala na to po-
goda – dziewi´ciu gwiazd na pamiàtk´ 
dziewi´ciu miesi´cy oczekiwania na 
Dzieciàtko Jezus. Ka˝dy cz∏onek rodziny 
ma prawo do ma∏ego, okràg∏ego chleb-
ka bez mas∏a i szklanki wody. Wieczór 
sp´dza si´ na modlitwach.

Najbardziej oryginalnym Êwià-
tecznym menu wyró˝niajà si´ do dziÊ 
sto∏y Korsyki, Langwedocji, Lotaryngii 
i Prowansji. Przyjrzyjmy si´ bli˝ej, na 
czym polegajà te ró˝nice.

Na Korsyce Êwiàteczny pocz´stunek 
nie mo˝e si´ obejÊç bez tzw. ficatelli – 
korsykaƒskich kie∏basek, zawieszonych 
u sufitu nad paleniskiem. Jada si´ tam 
te˝ koêl´ lub prosi´ z ro˝na. Poza tym 
– pieczyste z kosów, przyprawione mir-
tem. Na deser podaje si´ korsykaƒskà 
specjalnoÊç – „amandulat´” – czarny, 
chrupiàcy nugat, a tak˝e wszelkiego ro-
dzaju pàczki i ciastka z kasztanami.

Langwedocja s∏ynie ze Êwiàtecznych 
loteryjek, które odbywajà si´ w kawiar-
niach. Szcz´Êliwcy opuszczajà je z trze-
ma zajàcami, dwoma indykami lub na-
wet... baranem pod pachà. Ulubionym 
daniem mieszkaƒców regionu jest rów-
nie˝ pasztet z wàtróbki.

W Lotaryngii na Êwi´ta przyrzàdza 
si´ kiszki z wieprzowinà i mieszaninà 
najró˝niejszych warzyw. Poza tym ja-
da si´ tam szynk´, marynowanà dwa 
dni w mozelskim winie, przyprawionà 
czosnkiem i macierzankà. Daniem cha-
rakterystycznym dla tego regionu jest 
te˝ okràg∏e ciasto przek∏adane mi´sem. 
Z∏ocista i chrupiàca skórka przykrywa 
mi´so, ryby, warzywa i owoce. Na deser 
jada si´ tzw. kugelhof – rodzaj babki, 
a tak˝e gofry z ró˝nymi dodatkami.

W Prowansji z kolei, spo˝ywa 
si´ „wielkà kolacj´” (grosse soupé), 
sk∏adajàcà si´ z tuzina daƒ. Dawniej, 
w czasie posi∏ku Êwiàtecznego na stole 
królowa∏o prosi´, a w póêniejszych la-
tach g´Ê lub indyk. Obecnie „grosse so-
upé” sk∏ada si´ z tuzina „chudych”, ale 
za to wyrafinowanych daƒ: Êlimaków, 
dorszy, t´pog∏owów (tak nazywajà si´ 
miejscowe ryby...), itp. Do tego oliwki, a 
z warzyw – kard lub seler. Wszystko to 
musi byç przyprawione pieprzem, solà 
i octem. Na Êwiàteczne sto∏y trafiajà 
najlepsze produkty i najwyÊmienitsze 
wina. Na deser serwuje si´ najcz´Êciej 

dojrza∏e wino z osady Palette w pobli˝u 
Aix-en-Provence. Nazajutrz podawane 
sà dania z indyka, drobiu i mi´sa.

W Niemczech, w regionie Szlezwika
-Holsztynu, wieczór wigilijny to 
„Vollbauchsabend”, czyli... wieczór do-
brze wype∏nionych brzuchów... Oprócz 
obfitoÊci daƒ, jest to równie˝ kulmina-
cyjny punkt kulinarnych przygotowaƒ. 
Przez ca∏y okres adwentu domy pachnà 
cynamonem, piernikiem i rafinowa-
nym cukrem. W blaszkach piekà si´ 
any˝kowe biszkopty, pierniki, zwane 
„lebkuchen”, precle, piernikowe dom-
ki baby-jagi, a tak˝e wigilijny chleb 
„stollen”, który od osiemnastego wieku 
jest nieod∏àcznà cz´Êcià Êwiàtecznego 
posi∏ku. 

Przed stoma laty najpopularniej-
szym posi∏kiem Êwiàtecznym by∏o pro-
si´, do którego dodawano kie∏bas´ i ka-
pust´. Obecnie wieprzowina ustàpi∏a 
miejsca g´si pieczonej z frytkami. W 
landach, w których popularne sà po-
lowania, na sto∏ach làdujà sarny i 
dziki.

W pó∏nocnych landach, na eduko-
wany i oÊwietlony tradycyjnà Êwiecà 
stó∏ podaje si´ seri´ daƒ na zimno, m.in. 
sa∏atk´ ze Êledzi, bez której Niemcy 
nie wyobra˝ajà sobie Êwiàtecznego 
pocz´stunku. Na ma∏ych talerzykach 
serwuje si´ ciastka adwentowe, man-
darynki oraz orzechy, które wed∏ug 
niemieckich wierzeƒ ludowych sà 
owocami Bo˝ego Narodzenia.

W Wielkiej Brytanii, a zw∏aszcza 
w Anglii, Bo˝e Narodzenie kojarzy 
si´ nierozerwalnie z Dickensem, ko-
minkiem oraz p∏onàcym „Christmas 
puddingiem”. Dawniej, tradycyjnym 
Êwiàtecznym daniem by∏ ∏eb dzika, 
przybrany liÊçmi laurowymi i roz-
marynem. Król Jakub I zastàpi∏ dzi-
ka indykiem. Jest on faszerowany 
i przybrany kie∏baskami. Âwiàteczny 
pocz´stunek wyspiarzy zaczyna si´ od 
s∏ynnej ˝ó∏wiowej zupy, potem przy-
chodzi kolej na indyka, a nast´pnie na 
deser – „Christmas pudding”. 

Posi∏ek przeciàga si´ do piàtej po 
po∏udniu, kiedy do tradycyjnej herbaty 
podaje si´ ciasteczka „Christmas ca-
kes”. „Christmas pudding”, bez któ-
rego nie mo˝e byç Êwiàt w ˝adnym 
angielskim domu, ma swoje êród∏o 
w kulcie zbo˝a, zwanym „furmenty”. 
By∏a to pszenica gotowana na mleku 
z ró˝nymi przyprawami. Podawano jà 
jako postny wigilijny posi∏ek lub przy-
stawk´ do mi´sa. Sk∏ad puddingu po-
woli by∏ urozmaicany. Dodano doƒ jaja, 

ga∏k´ muszkato∏owà, suszone Êliwki, 
a nawet kawa∏ki mi´sa. 

We W∏oszech Êwiàteczny pocz´stu-
nek jest wielkà tradycjà, ale nie ma tam 
˝adnej regu∏y, która charakteryzowa∏aby 
ca∏y kraj, od Alp po Sycyli´. Wyjàtkiem 
jest „panettone” – Êwiàteczne ciast-
ko, rodzaj maÊlanej bu∏ki, która mo˝e 
osiàgnàç imponujàce rozmiary. W We-
necji zamiast „panettone” podaje 
si´ „pandoro” (dos∏ownie z∏oty chleb) – 
bia∏y i pokryty cukrem. Podobno najlep-
sze „pandoro” wyrabia si´ w Weronie, 
mieÊcie Romea i Julii...

Na pó∏nocy W∏och, w Piemoncie 
i Lombardii, na Êwiàteczny obiad ser-
wuje si´ ravioli (piero˝ki z mi´sem), 
risotto z szafranem „alla milanese” (po 
mediolaƒsku), pieczonego indyka i – 
rzecz jasna – „panettone”. 

W Hiszpanii wieczerza wigilijna 
spo˝ywana po pasterce, sk∏ada si´ 
z zupy migda∏owej, pieczonej na rusz-
cie dorady lub zupy rybnej, t∏ustej g´si 
i marcepanowych ciastek. Na po∏udniu 
kraju, w Andaluzji, podaje si´ okràg∏e 
ciasto, przek∏adane mi´sem, Êwie˝ego 
dorsza, pieczone kasztany, „valdepe-
nas” (faszerowanego indyka) i man-
zanill´ (bia∏e andaluzyjskie wino). 
Na deser jada si´ „turrones” (ciastka 
marcepanowe). 

Na ulicach Sewilli przed Êwi´tami 
pojawia si´ „parezo” (sprzedawca in-
dyków). Natomiast w stolicy Katalonii, 
Barcelonie, na Plaza de Catalunya, 21 
grudnia, w dniu Êwi´tego Tomasza, od-
bywa si´ wielki targ indyków.

W Szwecji Êwiàteczny szeroki stó∏ 
zwany jest „smˆrgarbardem”. Posi∏ek 
zaczyna si´ od marynowanych Êledzi 
lub innych ryb w pikantnym sosie. 
Potem przychodzi kolej na pasztety 
i przystawki po szwedzku. Wreszcie 
serwowany jest „luftisk” (rodzaj dor-
sza) z gotowanymi ziemniakami oraz 
ry˝ na mleku. 

W Danii Êwiàteczny posi∏ek sk∏ada 
si´ z t∏ustej g´si, czerwonej kapusty, 
karmelizowanych ziemniaków i kom-
potu z jagód. Na stole prawie zawsze 
pojawia si´ wieprzowina, ale duƒskà 
specjalnoÊcià jest ry˝ z migda∏ami, 
cukrem i cynamonem. Podaje si´ go 
na talerzykach – zgodnie z tradycjà – 
w jednym z nich ukrywa si´ bia∏y migda∏. 
Ten, kto go odkryje, otrzymuje w nagrod´ 
cukierka lub ciastko marcepanowe 
w kszta∏cie Êwinki z czerwonà kokardkà 
wokó∏ szyi. Jak wierzà Duƒczycy, od-
krycie tego migda∏a przynosi szcz´Êcie 
na ca∏y nast´pny rok... 
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Maseczki dzia∏ajà na skór´ 
od˝ywczo i upi´kszajàco. 
Wystarczy stosowaç je raz 
w tygodniu. JeÊli jednak 

skóra wyglàda niekorzystnie, np. po nie-
przespanych nocach, przebytej chorobie, 
kuracjach silnymi lekami, czy ci´˝kich 
prze˝yciach, mo˝na u˝ywaç maseczek 
cz´Êciej, nawet co drugi dzieƒ. Najlepiej 
nak∏adaç je nie tylko na twarz, ale 
równie˝ na szyj´ i dekolt. Poprawiajàc 
wyglàd skóry, sà one jednoczeÊnie bal-
samem dla duszy, pod warunkiem, ˝e 
w czasie ich stosowania, towarzyszy 
nam relaks. W zwiàzku z tym, zanim 
na∏o˝ymy maseczk´ na twarz, zadbaj-
my o to, by nikt nam nie przeszka-
dza∏. W odpr´˝eniu mo˝e nam pomóc 
s∏uchanie spokojnych, ∏agodnych melo-
dii. Nastawmy wi´c ulubionà muzyk´. 
Przygotujmy sobie wygodne miej-
sce na kanapie, gdzie b´dzie mo˝na 
odpoczàç przez 15-20 minut z nogami 
u∏o˝onymi nieco w górze. Taka pozy-
cja umo˝liwia odcià˝enie nóg i lepsze 
dotlenienie górnych partii cia∏a, a tym 
samym wspomaga dzia∏anie maseczki. 
Tak wi´c, le˝ymy spokojnie, s∏uchamy 
muzyki i odsuwamy od siebie wszystkie 
myÊli. Zrelaksowana skóra twarzy lepiej 
wch∏onie od˝ywcze sk∏adniki.

Najpierw oczyszczanie 
Przed na∏o˝eniem maseczki 

dok∏adnie oczyszczamy skór´, zmywajàc 
makija˝ mleczkiem i tonikiem. JeÊli nie 
stosujemy kosmetyków kolorowych, cer´ 
mo˝emy oczyÊciç g´stà papkà ze zmielo-
nych p∏atków owsianych, zmi´kczonych 
niewielkà iloÊcià mleka lub zmielonych 
migda∏ów z dodatkiem naparu z dzi-
kiej ró˝y. Mo˝na te˝ u˝yç kupione-
go w sklepie naturalnego peelingu. 
Najcz´Êciej sà to preparaty o konsy-

stencji kremu, zawierajàce zmielone 
pestki moreli, brzoskwiƒ, oczyszczony 
piasek , ∏upiny orzechów i substancje 
o dzia∏aniu wyg∏adzajàcym skór´ oraz 
∏agodzàcym jej podra˝nienia. Peelingi 
do cery suchej wzbogacane sà dodat-
kowo olejami roÊlinnymi.  
 Preparat oczyszczajàcy rozsmarowu-
jemy na twarzy, omijajàc okolice oczu. 
Nast´pnie delikatnie pocieramy skór´ 
palcami. Taki zabieg pozwala usunàç 
zrogowacia∏y naskórek, a wraz z nim 
ró˝ne zanieczyszczenia i nadmiar 
t∏uszczu (wydzieliny ∏ojowej). Naskórek 
staje si´ elastyczny i mi´kki, a substancje 
od˝ywcze zawarte w maseczkach ∏atwiej 
docierajà w g∏àb skóry. Resztki peelingu 
zmywamy z twarzy przegotowanà ciep∏à 
wodà lub wodà mineralnà uwa˝ajàc, by 
drobiny Êcierne nie dosta∏y si´ do oka. 
Maseczka na∏o˝ona na tak oczyszczonà 
skór´ lepiej si´ wch∏onie. 

Robione czy kupione?
Domowe maseczki majà t´ zalet´, ̋ e 

nie zawierajà konserwantów. Robimy je 
z naturalnych produktów, które sà ∏atwo 
przyswajane przez skór´ i znacznie rza-
dziej, ni˝ syntetyczne sk∏adniki goto-
wych maseczek, powodujà podra˝nienia 
czy alergie. Ich dodatkowym plusem 
jest ∏atwoÊç przygotowania i niewiel-
kie koszty. Mo˝emy je zrobiç w ka˝dej 
chwili z tego, co mamy pod r´kà. 
Latem mogà to byç niemal wszystkie 
owoce sezonowe. Wystarczy rozgnieÊç 
na miazg´ truskawki, poziomki, czy 
porzeczki, i maseczka gotowa. Zimà 
warto wykorzystywaç mro˝onki z tych 
owoców. Przez okràg∏y rok dost´pne sà 
Êwie˝e banany, ogórki i pomidory, któ-
re znakomicie nadajà si´ na maseczki. 
Podobnie jak serek homogenizowany, 
Êmietana, jajka, p∏atki owsiane, miód, 

dro˝d˝e piekarnicze. Wybierajmy jed-
nak tylko produkty pe∏nowartoÊciowe. 
Na maseczki nie nadajà si´ nadpsute 
banany, przeterminowane serki, jogur-
ty czy Êmietana. Nie u˝ywajmy te˝ pro-
duktów, które sà wprawdzie Êwie˝e, ale 
powodujà u nas uczulenia. Maseczka z 
najlepszego gatunku miodu czy najdo-
rodniejszych poziomek zamiast pomóc, 
mo˝e zaszkodziç wra˝liwej skórze. 

JeÊli jednak nie bawi nas samodziel-
ne sporzàdzanie maseczek, mo˝emy 
kupiç gotowe preparaty z naturalnych 
produktów, np. z krzemu, glinki czy zió∏. 
Majà ÊciÊle okreÊlone dzia∏anie i prze-
znaczone sà do ró˝nych rodzajów skóry. 
Mo˝na je ∏atwo i szybko przygotowaç. 
– Maseczki sprzedawane w sklepach 
czy aptekach majà w swym sk∏adzie 
wi´cej substancji aktywnych, ni˝ te 
przyrzàdzane samodzielnie w domu – 
twierdzi Beata Przybyszewska – Kujawa 
z Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia 
Estetyka. – Gotowe produkty sà przeba-
dane dermatologicznie i bakteriologicz-
nie. Dok∏adnie wiadomo, jakie jest ich 
dzia∏anie i w jakich problemach skór-
nych przynoszà popraw´. Na pewno 
zaletà takich maseczek jest równie˝ 
to, ˝e sà wygodniejsze w stosowaniu. 
D∏u˝ej te˝ nadajà si´ do u˝ycia, co jed-
nak wiele osób uznaje za wad´. D∏ugi 
termin przydatnoÊci Êwiadczy bowiem 
o tym, ˝e dodano do nich sporo kon-
serwantów. Jednak niepodwa˝alnà 
zaletà niektórych gotowych maseczek 
jest to, ̋ e zawierajà naturalne sk∏adniki 
pochodzenia mineralnego, np. glink´, 
krzem, których samodzielne pozyska-
nie jest niemo˝liwe. 

Mo˝emy tak˝e skorzystaç z na-
tury w gabinetach kosmetycznych. 
Kosmetyczka oceni naszà skór´, wy-
kona peeling i dobierze odpowiednià 
maseczk´. Najbardziej popularne natu-
ralne maski stosowane w salonach ko-
smetycznych, pochodzà z ró˝nego ro-
dzaju alg mikronizowanych, np. ulva 
lactuca, spirulina platesis, laminaria. 

Natura jest hojna dla naszej skóry, 
wykorzystajmy wi´c t´ szans´, zw∏aszcza 
˝e mamy tyle mo˝liwoÊci. 

Z naturà Joanna Mandesdo twarzy
¸atwo i szybko poprawimy wyglàd skóry, 
stosujàc naturalne maseczki. Mo˝emy robiç 
je sobie same albo korzystaç z fachowej 
pomocy kosmetyczki w gabinecie.
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 Maseczka nawil˝ajàca
¸y˝k´ zmielonych nasion lnu (siemienia lnianego) zalewamy naparem rumian-
ku tak, aby powsta∏a g´sta papka. Nak∏adamy jà na twarz na ok. 20 minut, a 
nast´pnie zmywamy naparem z rumianku. 

Maseczka odÊwie˝ajàca
Ucieramy ̋ ó∏tko z ∏y˝kà oliwy z oliwek i ∏y˝kà dro˝d˝y piekarskich. Nak∏adamy 
papk´ na twarz i po 15 minutach zmywamy.

Maseczka do cery t∏ustej 
3-4 ∏y˝ki ugotowanych i wystudzonych p∏atków owsianych skrapiamy sokiem z 
pomaraƒczy. Papk´ k∏adziemy na twarz na 10 minut i zmywamy przegotowanà 
wodà.

Maseczka na rozszerzone naczynka krwionoÊne
Rozgniatamy kiwi i dodajemy ∏y˝k´ twaro˝ku homogenizowanego. Papk´ 
nak∏adamy na twarz i zmywamy po 20 minutach.

Maseczka wybielajàca
Trzy ∏y˝ki bia∏ego sera mieszamy z dwiema ∏y˝eczkami miodu i kilkoma kropla-
mi soku z cytryny. Nak∏adamy na twarz i po 20 minutach zmywamy. 

Maseczka na rozszerzone pory
Ubijamy lekko (nie na sztywnà pian´) bia∏ko i smarujemy nim twarz. Zmywamy 
po 10-15 minutach. Maseczka dzia∏a Êciàgajàco. 

Maseczka oczyszczajàca do cery t∏ustej z wypryskami 
2,5 dag Êwie˝ych dro˝d˝y (1/4 opakowania) zalewamy dwiema ∏y˝kami wrzàcego 
mleka (wrzàtek „zabija” dro˝d˝e) i rozprowadzamy je na papk´. Smarujemy papkà 
twarz i po 20 minutach zmywamy jà dok∏adnie mlekiem, aby resztki dro˝d˝y nie 
pozosta∏y na skórze. Maseczka Êciàga pory, a tak˝e oczyszcza i napina skór´, 
która staje si´ mi´kka i g∏adka.

Maseczka wybielajàca 
Jab∏ko ucieramy na plastikowej tarce, dodajemy 2 ∏y˝ki naturalnego twaro˝ku 
homogenizowanego i kilka kropli oliwy. Papk´ nak∏adamy na twarz i po 20 minu-
tach zmywamy wodà. Maseczka dzia∏a oczyszczajàco, od˝ywczo i regenerujàco. 
Nie nadaje si´ jednak do skóry delikatnej i wra˝liwej, bo zawarty w jab∏kach 
kwas mo˝e jà podra˝niç. 

Maseczka do cery suchej 
Pó∏ banana rozgniatamy drewnianà lub plastikowà ∏y˝kà na papk´, dodajemy 
˝ó∏tko, pó∏ ∏y˝eczki miodu i mieszamy. Maseczk´ nak∏adamy na twarz i po 20 
minutach zmywamy przegotowanà, letnià wodà. 

Zasady stosowania domowych maseczek
• Najpierw wetrzyj po kolei sk∏adniki maseczki w skór´ za uchem. JeÊli nie 

wystàpi podra˝nienie, mo˝esz bez obaw przygotowaç sobie maseczk´ i na∏o˝yç 
jà na twarz.

• Nie rób maseczek z produktów, które ci´ uczulajà, np. truskawek, poziomek, 
pomidorów, miodu.

• JeÊli wykorzystujesz marchewk´, to najlepiej z upraw nienawo˝onych sztucz-
nie. Marchewka ∏atwo gromadzi szkodliwe azotany.

• Przygotowanà maseczk´ wykorzystaj od razu. JeÊli coÊ ci przeszkodzi∏o, wstaw 
jà na krótko do lodówki. Nie przechowuj zbyt d∏ugo maseczki w temperaturze 
pokojowej.

• Maseczk´ nak∏adaj czystym p´dzlem, omijajàc okolice oczu i ust.
• Zmywaj maseczk´ przegotowanà, letnià wodà lub z dodatkiem naparu zio∏owego 

(z rumianku, nagietka, lipy – do cery suchej albo krwawnika, babki wàskolistnej, 
sza∏wii – do cery t∏ustej) lub niegazowanà wodà mineralnà. 
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Marek Szurawski

Ka˝dy ma swój w∏asny, indywi-
dualny sposób najskuteczniej-
szego uczenia si´, i trzeba to 
odkryç jak najszybciej, aby 

uczyç si´ zgodnie z predyspo-
zycjami w∏asnego mózgu



Metoda 3Z (zakuj, zalicz, 
zapomnij) straci∏a na 
aktualnoÊci na rzecz 
uczenia si´ twórczego. 

Stosowania nowej wiedzy i nowych 
nawyków, do których dochodzi si´, 
jak zawsze, drogà çwiczeƒ.

Wykorzystuj pe∏ni´ danego Ci 
potencja∏u. Ucz si´ „ca∏ym sobà”, 
w∏àczajàc w ten proces pe∏ni´ intelek-
tu, swojà cielesnoÊç, psychik´, nawet 
si∏y duchowe. Przede wszystkim çwicz 
wyobraêni´ i si∏´ skojarzeƒ. åwiczenie: 
wymyÊl szeÊç niemo˝liwych do zrealizo-
wania rzeczy, podaj mo˝liwie najwi´cej 
zastosowaƒ dla pinezki, okreÊl jakiÊ pro-
blem, najlepiej ̋ yciowej wagi, i zapisz 
w ciàgu kilku minut co najmniej 20 
pomys∏ów na jego rozwiàzanie (uwa-
ga: nie mo˝e byç mniej). 

Stosuj w∏asne strategie uczenia si´. 
Dzisiejsza wiedza potwierdza, ̋ e ka˝dy 
z nas jest niepowtarzalnà kombinacjà 
genów. JesteÊmy „jednorazowi” i uni-
kalni. Ka˝dy z osobna ma równie˝ swój 
w∏asny, indywidualny sposób najsku-
teczniejszego uczenia si´, i trzeba to 
odkryç jak najszybciej, aby uczyç si´ 
zgodnie z predyspozycjami w∏asnego 
mózgu, a nie „pod pràd”. Zadanie: 
w oparciu o dost´pnà literatur´ lub 
stosowne konsultacje rozpoznaj swój 
g∏ówny kana∏ sensoryczny (czy jesteÊ 
wzrokowcem, s∏uchowcem, dotykow-
cem, a mo˝e kinestetykiem) i ustal 
w∏asnà „pó∏kulowoÊç” (przewag´ le-
wej albo prawej pó∏kuli lub prac´ 
synergicznà), okreÊl rodzaje pobudzo-
nej inteligencji, w∏asny, przyrodzony 
styl myÊlenia (którego nie zmieniasz 
do koƒca ̋ ycia), walory osobowoÊciowe 
i charakterologiczne i w∏asne biorytmy. 

I prze∏ó˝ to na swój najskuteczniejszy, 
indywidualny styl uczenia si´.*

Poznaj nowoczesne techniki pracy 
umys∏owej. Znane dzisiaj „narz´dzia” 
niezwykle efektywnej pracy z informacjà 
to szybkie czytanie, techniki pami´ciowe 
i notowanie przy pomocy Map MyÊli. 
Zadanie: si´gnij do dost´pnej literatu-
ry i poznaj podstawy trzech g∏ównych 
metod pami´ciowych – ¸aƒcuchowej 
metody skojarzeƒ, Zak∏adkowej me-
tody zapami´tywania i Techniki S∏ów 
Zast´pczych. Prze∏ó˝ je na praktycz-
ne opanowywanie wszelkich zadaƒ 
pami´ciowych z programu szkolnego. 

Ucz si´ w stanie relaksu. ÂciÊlej 
w Optymalnym Stanie Uczenia si´ 
(ang. Optimal Learning State), w któ-
rym uspokojony umys∏ najszybciej 
i najskuteczniej przyswaja nowe infor-
macje, czemu sprzyja równie˝ maksy-
malne rozluênienie cia∏a. åwiczenie: 
najszybszy sposób na zmniejszenie stre-
su – opuÊç ramiona, zrób g∏´boki wy-
dech i uÊmiechnij si´, nawet, jeÊli sytu-
acja temu nie sprzyja. Metoda d∏u˝sza: 
zamknij oczy i skupiaj uwag´ na po-
szczególnych partiach cia∏a, „men-
talnie” je rozluêniajàc. Po czym przez 
kilkadziesiàt sekund pos∏uchaj stale 
pog∏´biajàcego si´ w∏asnego oddechu. 
Wejdê w wyobraêni do miejsca ulubio-
nego wypoczynku i zobacz oraz poczuj 
mo˝liwie szczegó∏owo radoÊç z oczeki-
wanych efektów uczenia si´.

Zadbaj o Êrodowisko sprzyjajàce pra-
cy mózgu. Zewn´trzne i wewn´trzne. 
To szalenie wa˝ne, co widzisz, s∏yszysz, 
czego dotykasz, jakie czujesz zapachy 
w miejscu, w którym si´ uczysz. Równie 
wa˝na jest wysoka samoocena i wiara we 
w∏asne si∏y, dajàca poczucie pewnoÊci 

siebie. Pracuj nad tym. Brak tych przy-
miotów to g∏ówny powód niepowodzeƒ 
szkolnych i przegranej walki ze stresem. 
åwiczenie: przypomnij sobie, co sobie 
mówisz w momencie niepowodzeƒ. JeÊli 
sam si´ „do∏ujesz”, nast´pnym razem 
zmieƒ wewn´trzny monolog na pozy-
tywny i wspierajàcy. Nie urodzi∏eÊ si´, 
by przegrywaç. 

Miej odpowiednie zasoby energii 
psychofizycznej. Stale dbaj o kondycj´: 
zdrowie daje ci odpowiednia dieta, 
w∏aÊciwy wypoczynek, ruch i çwiczenia 
fizyczne (pami´taj: ruch to najlepszy 
sposób na pobudzenie i popraw´ kon-
centracji). Naucz si´ zarzàdzaç cza-
sem i mo˝liwie najszybciej rozpoznaj 
misj´/wizj´ w∏asnego ˝ycia. Zadanie: 
ustal, jakie w Twoim ˝yciu sprawy sà 
wa˝ne, chocia˝ nie pilne, i im poÊwi´caj 
najwi´cej czasu i uwagi. Zrób test „na-
grobka”: zapisz, co chcia∏byÊ, aby by∏o 
napisane na Twoim grobie. Przypomnij 
sobie, co naprawd´ lubisz robiç. Czy 
wiesz ju˝, do czego jesteÊ powo∏any 
i co mo˝esz robiç najlepiej na Êwiecie? 
Co Ci w tym przeszkadza? 

Jak najkrócej opisaç inny, sku-
teczniejszy sposób uczenia si´? 
Powiedzia∏bym, ˝e chodzi o to, aby 
„widzieç” nowe informacje, tzn. 
zamieniaç je na przekonujàcy obraz lub 
obrazy, kojarzyç je we w∏aÊciwy sposób 
z mo˝liwie pe∏nà koncentracjà, z wiarà 
we w∏asne mo˝liwoÊci i poczuciem 
w∏asnej wartoÊci i pewnoÊci siebie.

Najwy˝szy czas na zmiany. Nie traç 
˝ycia na uczenie si´, mówià màdrzy 
uczniowie. Ty te˝ to potrafisz. 

Marek Szurawski – dziennikarz, t∏umacz, 
˝eglarz-marynista, trener w dziedzinie technik 
pami´ciowych i rozwoju mo˝liwoÊci ludzkiego 
mózgu, twórca Memoriad Szkolnych, autor wy-
danej w 2004 r. przez wydawnictwo RAVI ksià˝ki 
„Pami´ç. Trening interaktywny”. 

JeÊli brakuje Ci czasu albo mo˝liwoÊci 
kliknij www.homo21.com.pl i w roz-
wini´ciu „Sprawdê siebie” znajdê sto-
sowne testy wraz z komentarzami. 

Ucz si´ màdrze
Szybsze, lepsze i radosne uczenie si´, 
znakomite wyniki, wi´cej wolnego 
czasu i prawdziwa frajda z nauki. 
Czy to mo˝liwe? Tak. Oto garÊç teorii 
i praktycznych porad.

SZARE NA Z¸OTE



Opadajàce liÊcie, coraz 
d∏u˝sze wieczory, wszyst-
ko to nastraja cz∏owieka 
nieco melancholijnie, kie-

ruje myÊl ku przemijaniu. Pytania 
o czas, o sens, towarzyszà jesiennym 
zamyÊleniom. Cz∏owiek, Êwiadomy 
swego istnienia, jest przecie˝ filo-
zofem, mi∏oÊnikiem màdroÊci, bo 
màdroÊç to te˝ umi∏owanie czasu 
i pytania: „jak d∏ugo?”, „ile czasu poza 
mnà, ile przede mnà?”. Coraz cz´Êciej 
przecieramy oczy i w szalonym p´dzie 
˝ycia zaczynamy stawiaç powa˝ne py-
tania. Pytania o sens, o wolnoÊç, su-
mienie w obliczu uciekajàcego czasu. 
Pytania, które zrodzi∏a i rodzi nadal 
filozofia. Podczas gdy wielu mówi 
z pob∏a˝liwym uÊmiechem o „filozofo-
waniu” jako o zaj´ciu co najmniej nie-
przyzwoicie dziwnym i nie z tego Êwiata, 
wielu z nas jednak dostrzega i odkry-
wa w sobie pragnienie nie tylko zdo-
bywania wiedzy, robienia kariery, lecz 
tak˝e „mi∏owania MàdroÊci” pytajàc 
o przemijanie. Mo˝e trudno spotkaç 
w dzisiejszej rzeczywistoÊci – na ulicach 
pe∏nych nowoczesnych banków i mar-
kowych sklepów – przechadzajàcych si´ 
mi∏oÊników MàdroÊci, dywagujàcych ni-
czym staro˝ytni greccy filozofowie o sen-
sie i przyczynie wszystkiego, co jest, jed-
nak w jesiennym szepcie opadajàcych 
liÊci niczym echo wraca pytanie o czas, 
o sens rzeczywistoÊci.

Cz∏owiek jest i pozostanie istotà 
nieznanà. Nie jest to bynajmniej na-
ukowy sceptycyzm. Cz∏owiek nosi 
w sobie tajemnic´ i to stanowi radosnà 

prowokacj´, motyw do poszukiwaƒ. 
Mo˝na powiedzieç, ̋ e jest to wezwanie 
do filozofowania, do odwagi myÊlenia, 
które przekracza mury getta, w jakie 
cz´sto sami si´ wp´dzamy zapominajàc, 
˝e... przemijamy. Przemijanie rodzi∏o 
i rodzi pytania, na które próbowali 
odpowiedzieç wielcy filozofowie, ale 
te pytania – jeÊli cz∏owiek chce byç 
– jak mawia∏ Heidegger – „pasterzem 
swego bycia” – muszà dotknàç ka˝dego. 
Niekiedy a˝ do bólu.

Chodzi w tym wszystkim o to, by 
mieç twarz. A cz∏owiek z twarzà to praw-
dziwy twórca, kreator rzeczywistoÊci, 
w perspektywie czasu, który „wszyst-
ko ci weêmie, si∏y twoje strawi, tylko co 
pi´kne w twej duszy – to ci zostawi...” 
(A. Schweitzer). ̊ ycie cz∏owieka – po-
szukiwacza MàdroÊci – w takiej per-
spektywie mo˝e stawaç si´ i byç swo-
istym dzie∏em sztuki, ale takim, które 
nie tylko zachwyca, wstrzàsa i wzru-
sza, lecz pociàga i mobilizuje do czy-
nu. Czyn ma sens w∏aÊciwy, gdy pe∏en 
jest mi∏oÊci...

Dobry cz∏owiek, dobry filozof, to ten, 
kto dobrze wie i sam tego doÊwiadcza (co 
wi´cej – ma odwag´ o tym mówiç), ˝e 
jest w pewien sposób chory, ale nie jest 
to choroba na Êmierç, lecz pierwszy krok 
ku prostowaniu dróg, w obliczu prze-
mijania. Chcia∏oby si´ coÊ zatrzymaç, 
a choroba odbiera nam czas. Jesienne 
zamyÊlenia przywo∏ujà i takie myÊli. 
Kiedy sam jestem Êmiertelnie chory, do-
piero wtedy w ca∏ej prawdzie odkrywam, 
co znaczy spotkaç naprawd´ Drugiego 
cz∏owieka. Kiedy doÊwiadczam s∏aboÊci 

w ró˝nych wymiarach, wszystkie kon-
figuracje, uk∏ady, maski stajà si´ nud-
ne, bezbarwne, fa∏szywe. Wtedy ro-
dzi si´ Prawda o istocie przemijania 
i istocie cz∏owieka, który istnieje na-
prawd´ tylko wtedy, gdy jest zdolny do 
mi∏owania MàdroÊci. Chodzi o to, by 
mieç twarz...

W jednym z najwa˝niejszych dzie∏ fi-
lozoficznych duƒskiego filozofa – Sorena 
Kierkegaarda – zatytu∏owanym „Albo 
– Albo”, znajduje si´ nawiàzanie do 
pewnej angielskiej historii:

„Wiadomo, ˝e w pewnym miej-
scu w Anglii znajduje si´ grób, wca-
le nieodznaczajàcy si´ wspania∏oÊcià 
pomnika czy te˝ malowniczym oto-
czeniem, tylko krótkim napisem – 
„Najnieszcz´Êliwszemu”. Podobno 
otwierano ten grób, ale nie znaleziono 
Êladów, ani trumny, ani zmar∏ego. /.../ 
Prawdziwie, ten napis jest tak znaczàcy, 
i zale˝nie od nastroju, wstrzàsajàcy al-
bo zachwycajàcy – dla ka˝dego, który 
w cichoÊci ducha przejà∏ si´ myÊlà, ˝e 
jest najnieszcz´Êliwszym cz∏owiekiem 
na Êwiecie.” 

(Soren Kierkegaard, Najnieszcz´-
Êliwszy, w: Albo – Albo, Warszawa 
1976, t∏um. Jaros∏aw Iwaszkiewicz, 
t. I, s. 248) 

Grób z tajemniczym napisem jest 
– wed∏ug tej opowieÊci – pusty. Tchnie 
nadziejà, ̋ e mo˝e byli i sà ludzie, którzy 
odnaleêli szcz´Êcie prawdziwe w rozwo-
ju; takie, które rodzi si´ z umi∏owania 
MàdroÊci, Mi∏oÊci i Prawdy, wobec cza-
su, który przemija. 

Jesienne wieczory przyzywajà 
jednak nie samotnoÊç, a wspólnot´. 
W obliczu opadajàcych liÊci trze-
ba wpatrzyç si´ w twarz Drugiego 
cz∏owieka, bo jak mawia∏ jeden z wy-
bitnych wspó∏czesnych filozofów, ta 
twarz mówi: „Ty nie umrzesz”... 

 ma sens...
„Uchwyciç Êwiat w jego zmiennoÊci. Nie pozwoliç przep∏ywaç przez siebie nie-

powrotnie. Zatrzymaç chwil´. Wypowiedzieç. Nabraç w oczy pi´kna. Nasyciç si´ 
dêwi´kami./.../ Wydaje si´ straszne – odchodziç nie wypowiedziawszy ani s∏owa, 
nie zobaczywszy nic z pi´kna Êwiata, nie us∏yszawszy Êpiewu ptaka, dêwi´ku mu-
zyki, g∏osu przyjaciela.” 

(A. Kamieƒska, Twarze ksi´gi, Warszawa 1981, s. 86.)

Pawe∏ Nowakowski

Przemijanie
PYTANIA FILOZOFICZNE
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Wkurza mnie! To bezczyn-
ne siedzenie. I jeszcze 
ten weekend we dwoje. 
Sylwia – rzecz jasna – znów 

postawi∏a na swoim. I, jak zwykle, ledwie 
rozpostar∏em gazet´, marudzi dwulet-
nia Marysia. – Czego ona znowu chce?! 
ITT straci∏o na wartoÊci, nasze fundu-
sze majà kiepskie notowania. Crowler 
dzwoni∏ z Bostonu. Restrukturyzacja 
wisi w powietrzu. A ja – akurat teraz – 
z dzieçmi i majdanami cztery godziny 
w pociàgu. – Dorota, weê si´ w garÊç! 
Wkurzasz mnie! Moja najstarsza ma ju˝ 
dziewi´ç lat, ale wcià˝ zachowuje si´ jak 
ma∏e dziecko. Jeszcze tylko trzy godziny 
i teÊciowie przejmà t´ dzieciarni´. Oni 
si´ cieszà, my te˝. Dwa dni bez dzieci, 
dwa dni sam na sam. Wola∏bym jednak 
popracowaç w domu. Napisaç program 
dla Crowlera. Pograç w golfa z symula-
torem. Odzyskaç równowag´. Ale Sylwia 
upar∏a si´, ̋ eby wyjechaç. Zawsze w naj-
gorszym momencie. – Do-ro-ta!!! Zostaw 
to! Matka Sylwii na szcz´Êcie bardzo si´ 
Êpieszy∏a. Taksówkarzowi wystarczy∏o 
zaledwie 40 minut, by dowieêç nas do 
Krynicy Morskiej. Wybrze˝e w listo-
padzie – szaro na szarym. Jasnoszary 
jest nasz hotel. Powolna recepcjonist-
ka mnie irytuje. Zupa letnia. Noc za 
ch∏odna, by spaç przy otwartym oknie. 
Przynajmniej morze tak nie szumi. 
Niedziela – zachmurzona, my we dwo-
je. Sylwia za∏o˝y∏a swój jasnoniebieski 
p∏aszcz i brnie przez piasek. Ja za nià. 
Odnaleêç si´ na nowo – proponowa∏a 
w Warszawie – a teraz chce byç sama. 
Po lewej szaroniebieskie morze, po pra-
wej bràzowoszare wydmy. PoÊrodku – co-

raz mniejszy – jasnoniebieski p∏aszcz. 
I coraz wi´cej piasku w moich butach. 
Cholera! Sylwia jest ju˝ ledwie widoczna 
na horyzoncie. Ja sun´ dalej po piasku. 
Wreszcie jakaÊ sucha ga∏àê, mo˝na choç 
przysiàÊç i wytrzepaç buty, uwolniç myÊli. 
Jasnoniebieski p∏aszcz, blond w∏osy na 
wietrze, jej szczup∏a sylwetka pochylona 
do przodu. Mewy krzyczà. – Piotr, chodê 
tutaj! Spójrz! – wo∏a Sylwia. Wlok´ si´ 
do brzegu. – Tutaj! Patrz! – Sylwia wska-
zuje na cienkà smug´ na piasku , gdzie 
poÊród patyczków i ziaren piasku wirujà 
ptasie piórka. W wodzie odbija si´ sza-
re niebo, piasek uwiera mnie w butach. 
– Spójrz tutaj! – Sylwia chwyta mnie 
za r´k´ i prowadzi przez mokrà pla˝´. 
Teraz i ja widz´ – czerwonobràzowe, ma∏e 
i lekkie kawa∏ki bursztynu! To wczoraj-
szy sztorm musia∏ je wyrzuciç na brzeg. 
Sylwia wyszukuje je w mokrym piasku, 
ja z kieszeni wyciàgam skórzane etui po 
okularach. Morska woda kapie na filc, 
a bràzowe kawa∏ki bursztynu na nim 
osiadajà. Wkrótce tak˝e ja si´ pochylam. 
Fala zimnej wody op∏ywa moje kostki. 
A niech tam! Trzymajàc si´ za r´ce kie-

rujemy si´ w drog´ powrotnà. W lasku 
za wydmami podÊpiewuje jakiÊ ptak. 
Zielona paproç rozciàga si´ mi´dzy 
sosnami. Oddycham g∏´boko i czuj´ 
w gardle sól. Szare niebo wisi nad na-
mi. Nied∏ugo zacznie padaç. Ja jednak 
mam s∏oƒce w sercu. Wyciàgam etui 
i wysypuj´ kilka ma∏ych bursztynów na 
r´k´. ˚ywica, si∏a ˝ycia sprzed 40 mi-
lionów lat, zakrzep∏a w g∏´binach mor-
skich. Obracam bursztyny w d∏oni – sà 
zbyt ma∏e, by zrobiç z nich bi˝uteri´ 
i wystarczajàco du˝e, by wyraziç moje 
szcz´Êcie. 

Piotr Pankowski

Pochmurny 
weekend
we dwoje 

Ta kolumna jest do Paƒstwa dyspozy-
cji. Czekamy na listy z opisem Waszych 
dni – takich, kiedy o szcz´Êciu nie 
decydowa∏a wygrana w toto-lotka, lecz 
jakieÊ z pozoru ma∏o wa˝ne wydarze-
nie. Bo to podobno te drobne chwile 
sk∏adajà si´ na szcz´Êcie. Czy si´ z na-
mi zgadzacie? Na autorów najlepszych 
tekstów czekajà nagrody.
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jest Êliczne

Co w tym jest, ˝e tak walczymy z matkà naturà? 

G∏adkie
Barbara Ravensdale
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Pieczo∏owite oskubywanie si´ to 
nic nowego, bo ju˝ staro˝ytni 
Sumerowie i Egipcjanie uwa-
˝ali, ˝e g∏adkie jest Êliczne 

i nawet gustowali w ∏ysiutkich g∏owach. 
Królowa Semiramida siadywa∏a 
wi´c w swych wiszàcych ogrodach 
porzàdnie wydepilowana razem ze 
swym, (równie˝ wydepilowanym), 
zdolnym ogrodnikiem. Podobne ka-
nony urody obowiàzywa∏y innà ikon´ 
staro˝ytnoÊci – pi´knà Nefretete i jej 
m´˝a Echnatona.

W antycznym Rzymie regu∏a od-
w∏osienia dotyczy∏a zarówno paƒ, 
jak te˝ imperatorów i senatorów, ale 
bezkarnà glac´ z czasów faraonów 
zacz´to sprytnie maskowaç wieƒcem 
laurowym.

Go∏e i Êliskie by∏y u Marka 
Antoniusza ∏ydki i golenie, biceps 
i tors. Poncjusz Pi∏at zaczyna∏ pewno 
dzieƒ tak, jak dziÊ Naomi Campbell, 
czyli od wyskubania si´ do perfekcji.

Nie by∏o chyba lekko dbaç o obo-
wiàzujàcà g∏adkoÊç w polowych wa-
runkach, np. w zapad∏ej dziurze ty-
pu Londyn, czy w namiocie poÊrodku 
germaƒskiej puszczy.

CoÊ z tego szaleƒstwa zosta∏o
w naszej zbiorowej, postromaƒskiej 
pami´ci, skoro lubimy porzàdnie wygo-
lonych i naoliwionych Chippendelsów, 
a i John Travolta to goli, to zapuszcza tors, 
w zale˝noÊci od wskaêników.

Pisma dla paƒ co chwil´ krà˝à wo-
kó∏ tematu: „Pi´kne nogi przed latem”, 
„Kontra dla w∏osa”(wersja groêna), 
„Po˝egnanie z w∏osem”(wersja sen-
tymentalna).

Usuwamy woskiem, laserem, 
piankà, golimy, wyrywamy. A na g∏owie 
doczepiamy treski, wk∏adamy peruki, 
tupeciki, zaczesujemy, tapirujemy, la-
kierujemy.

Co w tym jest, ˝e tak walczymy 
z matkà naturà?

Dlaczego uznaliÊmy, ̋ e futro w nie-
których miejscach zdobi, a w innych 
jest nie do przyj´cia? Czy chcemy mieç 
jedynie stuprocentowà pewnoÊç, ˝e 
nikt nas nie weêmie za szympansa? 
Powszechnie wiadomo, ˝e znerwico-
wane psy wygryzajà sobie sierÊç plac-
kami, wi´c mo˝e g∏adkie nogi to objaw 
wewn´trznego napi´cia, w jakim ˝yje 
wspó∏czesny cz∏owiek?

Odpowiedzi na powy˝sze pytania 
postanowi∏am szukaç w Zak∏adzie 
Antropologii UW. Wyk∏adowcy byli 
na wakacjach, ale ksià˝ki nudzi∏y si´ 
na pó∏kach i z ch´cià przystàpi∏y do 
wyjaÊnieƒ. 

Wed∏ug leksykonu „Znaki Êwiata. 
Omen, przesàd, znaczenie” Piotra 
Kowalskiego: „W∏osy sà pozosta∏oÊcià 
sierÊci i kojarzà si´ z porastajàcym cia∏a 
zwierzàt ow∏osieniem.”

Fuj! Nic dziwnego,˝e chcemy si´ 
tych skojarzeƒ za wszelkà cen´ i do-
k∏adnie pozbyç.

Dalej czytamy: „Fryzura na g∏owie 
oznacza poddanie si´ normom kultu-
ry i wpisanie si´ w ∏ad ludzkiej eku-
meny.”

Tu si´ wyjaÊni∏o, dlaczego nie-
którzy ∏ysi tak cudujà i bolejà nad 
liniejàcymi w∏osami. Po prostu tracà 
bardzo widoczny sygna∏, ˝e sà kultu-
ralni i prospo∏eczni.

Jeszcze dosadniej o braku czupry-
ny wypowiada si´ „S∏ownik symboli” 
Cirlota: „W symbolice hinduskiej w∏osy 
na g∏owie sà wektorami mocy kosmicz-
nej. G´sta czupryna jest obrazem si∏y 
witalnej i radoÊci ̋ ycia, oraz woli walki 
i zwyci´˝ania”.

I jak tu prze˝yç bez bujnego or´˝a 
w ludzkiej d˝ungli? Jak walczyç i zdo-
bywaç szacunek?

Cirlot nie zna litoÊci i przytacza nie-
jakiego Phaldora: „W∏osy reprezentujà 
duchowe dobra cz∏owieka. Pi´kne 
i g´ste oznaczajà zarówno u kobiet jak 
i m´˝czyzn rozwój duchowy, a ich utra-
ta oznacza kl´sk´ i ubóstwo.”

I pastwi si´ dalej: „Majà sens 
p∏odnoÊci. Brak ow∏osienia na g∏owie 
symbolizuje ja∏owoÊç starca tkwiàcego 
na marginesie ∏aƒcucha pokoleƒ.”

Leksykon dorzuca troch´ z innej 
beczki: „A rzucajàca si´ w oczy obfitoÊç 
ow∏osienia na ciele budzi podejrzenia 
o demoniczne koneksje cz∏owieka.”

S∏ownik przytakuje: „Bujna czupry-
na wieƒczàca g∏ow´ symbolizuje si∏y 
wy˝sze, natomiast obfite ow∏osienie 
cia∏a oznacza rozrost pierwiastka ni˝-
szego. A diabe∏ zabiega o uwstecznie-
nie wszystkiego, bàdê zatrzymanie na 
poziomie jak najni˝szym.”

Leksykon filuternie mruga okiem: 
„Mówià jednak, ˝e s∏abe ow∏osienie 
u m´˝czyzny to md∏y temperament i nie-
zaspokojone erotycznie partnerki.”

S∏ownik niech´tnie przyznaje: 
„Faktycznie, na romaƒskim kapitelu 
w Estibaliz widzimy Adama bezbrode-
go zanim zgrzeszy∏ i z bujnà czupry-
nà i g´stà brodà po grzechu!”

Dostojne ksi´gi pok∏óci∏y si´ na ko-
niec o fryzjera.

S∏ownik z namaszczeniem: „Naza-
rejczycy nie strzygà w∏osów, bo wszyst-
ko,co czynià sprawiedliwi, rozkwita, 
a ich liÊcie nie opadajà.”

Leksykon poirytowany: „Jednako-
wo˝ nieuporzàdkowane w∏osy kojarzà 
si´ z dzikoÊcià i chaosem Natury.”

Có˝, jak widaç w∏osy od tysiàcleci 
rosnà, wypadajà i rozrabiajà, a cz∏o-
wiek musi walczyç z tym chaosem 
i przedzieraç si´ przez g´stwin´ 
pomówieƒ o brak wigoru lub og∏ady 
po konszachty z diab∏em, a nawet im-
potencj´.

Z kolei historia pokaza∏a, ˝e jak 
wielka cywilizacja si´ ju˝ porzàdnie 
umyje i ogoli, to za chwil´ przylatuje 
kosmaty dzikus i goni precz pachnàcych 
g∏adyszów. A jak troch´ odpocznie, to 
sam zaczyna depilacj´.

P.S. Polecam film „Pozew o mi∏oÊç”. 
Chodzi g∏ównie o scen´, w której Pierce 
Brosnan znienacka Êciàga koszul´. Nic 
wi´cej nie powiem, sami zobaczcie.

Wyrzut: Dlaczego uznaliÊmy, ˝e 
futro w niektórych miejscach zdobi, 
a w innych jest nie do przyj´cia? Czy 
chcemy mieç jedynie stuprocentowà 
pewnoÊç, ˝e nikt nas nie weêmie za 
szympansa? 

jest Êliczne

Wspó∏czesny cz∏owiek Zachodu umówi∏ 
si´ sam ze sobà, ˝e jak jest du˝o 
w∏osów na g∏owie, to wszystko 
cacy, a jak ich du˝o gdzie indziej, to 
raczej be. Trzydniowy zarost u panów jest 
sexy, kilkudniowa szczecina na zgrabnej 
∏ydce u paƒ – niekoniecznie.
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Na przystanku autobusowym sta∏ m´˝czyzna. Mia∏ 
mo˝e pi´çdziesiàt lat. W jednej r´ce trzyma∏ 
p∏óciennà teczk´, drugà podtrzymywa∏ ko∏nierz 
kurtki, by os∏oniç si´ przed wiatrem. Niebo do-

piero zapowiada∏o, ˝e za godzin´, mo˝e dwie si´ otworzy 
i wpuÊci troch´ s∏oƒca. Tymczasem ˝ó∏te promienie ledwo 
przeÊwitywa∏y z kosmicznej oddali, a zimna noc ca∏kiem 
nie odesz∏a. 

M´˝czyzna wsiad∏ bez poÊpiechu, inni weszli przed nim. 
Skierowa∏ si´ ku miejscu, na którym le˝a∏a plastikowa tor-
ba, a obok, przy oknie, siedzia∏ Drugi m´˝czyzna, te˝ ko∏o 
pi´çdziesiàtki. Na widok Pierwszego Drugi zabra∏ torb´, 
uwalniajàc miejsce. 

Pierwszy siad∏ w milczeniu i poda∏ r´k´ Drugiemu.
– Co s∏ychaç? – zapyta∏ Drugi.
– Co mo˝e byç s∏ychaç w poniedzia∏ek rano?!
– Ta... – sapnà∏ Drugi – zaczyna si´ kolejny tydzieƒ.
– Jeszcze tylko pi´ç dni. Nie liczàc dzisiejszego – cztery, 

i znowu wolne.
– Ca∏e szcz´Êcie. Jak min´∏y sobota i niedziela?
– Jak to sobota i niedziela. Spokojnie. Wpadli znajomi, 

wypi∏o si´ piwako. A tobie?
– Tak samo.
– Dobrze, ˝e jeszcze tylko pi´ç dni. Nie liczàc dzisiejsze-

go – cztery, i znowu piwko.
– W∏aÊnie. Jeszcze trzy miesiàce i urlop. Pojedzie si´ 

na ryby. A potem ju˝ poleci. Âwi´to Zmar∏ych i zaraz Bo˝e 
Narodzenie. Roczek zleci. 

Wysiedli razem i skierowali si´ ku d∏ugim budynkom 
z wielkimi kominami. S∏oƒce jeszcze si´ nie pojawi∏o.

Nast´pny dzieƒ by∏ nieco cieplejszy. M´˝czyzna rozluêni∏ 
ko∏nierz kurtki. W jednej r´ce trzyma∏ t´ samà p∏óciennà 
teczk´ w kolorze granatu, w drugiej papierosa. Nie spacero-
wa∏. Czeka∏ cierpliwie, kiedy nadjedzie autobus. Niebo by∏o 
jeszcze ciemne, ale ju˝ pogodne. Zapowiada∏o ∏adny dzieƒ. 
M´˝czyzna wsiad∏ do autobusu nieÊpiesznie, przepuszczajàc 
kilka osób i skierowa∏ si´ ku miejscu, na którym le˝a∏a pla-
stikowa reklamówka. Drugi (ten sam, co poprzedniego 
dnia) siedzia∏ pod oknem, a kiedy nadszed∏ Pierwszy, za-
bra∏ plastikowà torb´, zwalniajàc mu miejsce. Pierwszy siad∏ 
i poda∏ r´k´ Drugiemu. 

– ¸adny dzieƒ – powiedzia∏ Drugi.
– ¸adny. I to wtorek. Jeszcze tylko cztery dni. Nie liczàc 

dzisiejszego – trzy.
– Zleci.
– Zleci.
– Co s∏ychaç? – spyta∏ Drugi.
– Co mo˝e byç s∏ychaç. Zjad∏o si´ kolacj´, obejrza∏o si´ w te-

lewizji film, par´ godzin si´ pospa∏o i ju˝ mamy wtorek.
– Te˝ oglàda∏em film, na Jedynce, ale usnà∏em.
– Ja te˝ usnà∏em, ale przy Dwójce.
– ¸adna si´ zapowiada pogoda. – zauwa˝y∏ Drugi.
– Co za ró˝nica. Z fabryki i tak nie widaç. 
– Te˝ prawda. 
Wyszli jeden po drugim i skierowali si´ ku wysokim ko-

minom. S∏oƒce ledwo przeÊwitywa∏o zza chmur.
Kolejny dzieƒ by∏ ciep∏y, ale deszczowy. M´˝czyzna sku-

li∏ ramiona i postawi∏ ko∏nierz, a daszek czapki naciàgnà∏ na 
twarz. Deszcz zacina∏ z pó∏nocnego – zachodu na po∏udniowy-
wschód i to w∏aÊnie w tym kierunku patrzy∏ m´˝czyzna. S∏oƒce 
nie mia∏o zamiaru wychodziç. Ukry∏o si´ g∏´boko za chmura-
mi. M´˝czyzna i tak by∏ mokry, wi´c kiedy nadjecha∏ autobus, 

Tyle 
piàtków

Barbara Stanis∏awczyk
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przepuÊci∏ tych, którzy stali pod para-
solami, a teraz je posk∏adali i uciekali 
przed deszczem. Siad∏ na miejscu rekla-
mówki, którà przed u∏amkiem sekundy 
zabra∏ Drugi. UÊcisn´li sobie r´ce.

– Damska pogoda – powiedzia∏ 
Drugi.

– Piêdziawka, jak si´ patrzy.
– By∏eÊ wczoraj z ˝onà na tych za-

kupach?
– Przecie˝ wzià∏em nadgodziny.
– Ano tak, zapomnia∏em. –

uÊwiadomi∏ sobie Drugi.
– Posz∏a z kole˝ankà.
– Moja na zakupy chodzi tylko 

z kole˝ankami, mówi, ˝e ja za bardzo 
trzymam si´ za portfel.

– Moja lubi chodziç ze mnà, ale 
przy ka˝dym stoisku narzeka, ˝e mam 
w´˝a w kieszeni.

– Co poza tym?
– Nic.
– Co to dzisiaj mamy? – próbowa∏ 

przypomnieç sobie Drugi.
– Âroda. – przypomnia∏ mu Pierwszy 

– Jeszcze tylko trzy dni. Nie liczàc dzi-
siejszego – dwa.

– Zleci.
– Zleci.
Szli, podobnie oci´˝a∏ym, miarowym 

krokiem w tempie, w jakim przemierzali 
t´ samà drog´, od autobusu ku wyso-
kim dymiàcym kominom, ka˝dego dnia. 
Deszcz nie by∏ w stanie ponagliç ich ru-
chów. PodnieÊli tylko ko∏nierze kurtek 
i nieznacznie skulili ramiona.

Deszcz och∏odzi∏ ziemi´, wilgoç 
wisia∏a w powietrzu, tote˝ kolejny ra-
nek by∏ nieprzyjemny.

M´˝czyzna monotonnie przechadza∏ 
si´ z koƒca na koniec przestanku. Nie 
podniós∏ ko∏nierza, widaç oswoi∏ si´ 
z mokrym ch∏odem. W jednej r´ce 
trzyma∏ granatowà teczk´, w drugiej 
papierosa.

Do autobusu wsiad∏ ostatni. Przysiad∏ 
si´ do Drugiego, kiedy tamten zabra∏ 
reklamówk´ i uÊcisnà∏ mu r´k´. 

– Chyba znowu b´dzie la∏o. – ode-
zwa∏ si´ Drugi.

– Niech sobie leje. – odpar∏ 
Pierwszy.

– ̊ adna ró˝nica, ale zawsze lepiej, 
kiedy ∏adna pogoda.

– Z fabryki i tak nie widaç. – powie-
dzia∏ Pierwszy.

– Te˝ prawda – zgodzi∏ si´ Drugi 
i zmieni∏ temat – Mówià, ze kierow-
nik odchodzi.

– Tak? To przyjdzie nast´pny.
– JakiÊ musi. Ale mo˝e ∏atwiejszy 

do dogadania.

– Jeden diabe∏. – powiedzia∏ 
Pierwszy – Oni szybko si´ uczà i tak 
samo cisnà.

– Te˝ prawda. – zgodzi∏ si´ Drugi, 
ale doda∏ – Ale mo˝e b´dzie troch´ 
przyjemniejszy.

– Jeden pies. Jeszcze tylko dwa 
dni. Nie liczàc dzisiejszego – jeden. 
I odpoczynek.

– Zleci.
– Ani si´ obejrzymy.
Wstali, ˝eby opuÊciç autobus. Za 

szybà z szaroÊci Êwitu wy∏oni∏y si´ 
czarne kominy. Deszcz jeszcze nie pa-
da∏ i ju˝ nie spad∏ tego dnia. Chmury 
si´ rozbieg∏y i dzieƒ zaskoczy∏ dobrà 
pogodà. Wyglàda∏o na to, ̋ e idzie lato, 
co potwierdzi∏ nast´pny ranek.

M´˝czyzna rozpià∏ kurtk´ i opar∏ 
si´ o barierki. Dopali∏ papierosa 
dok∏adnie w chwili, gdy nadjecha∏ 
autobus. Zaciàgnà∏ si´ jeszcze raz 
i przydusi∏ peta.

W autobusie podajàc r´k´ Drugiemu 
zauwa˝y∏, ̋ e Drugi ma na sobie letnià 
wiatrówk´ i powiedzia∏:

– Ciep∏o?!
– Wreszcie.
– No to mamy piàtek. – oznajmi∏ 

Pierwszy.
– Zlecia∏o. Co b´dziesz jutro ro-

bi∏?
– Jak zawsze. Pojad´ na ryby. 

A ty?
– Te˝ chyba pojad´ na ryby.
– Autobus wzià∏ ostry zakr´t i stojàcy 

pasa˝erowie stracili równowag´. Pani w 
Êrednim wieku wylàdowa∏a na kolanach 
Pierwszego, zmieszana przeprasza∏a.

– Nie szkodzi – powiedzia∏ Pierwszy 
– Kierowca chyba wie, co ja lubi´. 
Poprosz´ go o jeszcze jeden taki wi-
ra˝.

– Z pana ̋ artowniÊ. – odpar∏a zmie-
szana kobieta. 

– Wariat, nie kierowca – powie-
dzia∏ Drugi.

– Eee, pewnie te˝ czeka, ̋ eby jutro 
pojechaç na ryby.

– Który to ju˝ piàtek tak jeêdzimy 
na tej trasie?

– Kto by pami´ta∏?! A ile lat, 
pami´tasz? – zapyta∏ Pierwszy.

– B´dzie ze dwadzieÊcia trzy.
– Widzisz te babk´, na przedzie? 

Blondynka z krótkimi w∏osami, w sza-
rym p∏aszczu.

– Niez∏a – stwierdzi∏ Drugi.
– Nie o to chodzi. Jak pierwszy raz 

wsiada∏em do tego autobusu mia∏a na 
plecach tornister, a na g∏owie d∏ugie 
warkocze.

– Niemo˝liwe. Rozpozna∏eÊ jà?! 
Musia∏a si´ przecie˝ zmieniç.

– Widz´ jà ka˝dego dnia, oprócz so-
bót i niedziel, od tych dwudziestu kilku 
lat. Potem obci´∏a te warkocze. Mog∏a 
mieç wtedy z pi´tnaÊcie lat. Szkoda mi 
ich by∏o, ∏adne by∏y. Póêniej wsiada∏a 
z ch∏opakiem, on ca∏y czas trzyma∏ jà 
za r´k´. A potem obci´∏a w∏osy jesz-
cze krócej i chyba jeszcze rozjaÊni∏a, 
bo tak jakoÊ wybiela∏y. I wozi∏a ze sobà 
dziecko. Ma∏à dziewczynk´, te˝ z warko-
czykami, ale ju˝ nie takimi dorodnymi. 
A od jakieÊ czasu znowu zacz´∏a jeêdziç 
sama. Wysiada dwa przystanki przed 
nami, przy wysokim biurowcu. Nigdy 
jej nie zauwa˝y∏eÊ?

– Nie. Ja zwróci∏em uwag´ na t´, 
która siedzi dwa krzes∏a za nami, po 
lewej stronie. Obejrzyj si´, ale dyskret-
nie. Czarna z kokiem. 

Pierwszy si´ obejrza∏ i powie-
dzia∏:

– Ju˝ nie najm∏odsza, ale te˝ 
niez∏a. 

– Jak pierwszy raz wsiada∏em do 
autobusu mia∏a krótkie w∏osy, czarne 
jak kruk. Mog∏a mieç ze dwadzieÊcia 
pi´ç lat. Potem te w∏osy jej ros∏y i ros∏y, 
a˝ do pasa. Nigdy ich nie obci´∏a, 
w ka˝dym razie nie na tyle, ˝ebym 
zauwa˝y∏. Zawsze sama, zawsze taka 
zamyÊlona. Nieraz, zanim wsiad∏eÊ, 
zastanawia∏em si´, czy mo˝e samot-
na. I o czym myÊli? Jedzie dalej ni˝ 
my, nie wiem dokàd.

– Dobrze, ˝e ju˝ piàtek – przypo-
mnia∏ Pierwszy.

– Tydzieƒ zlecia∏.
Kominy zamajaczy∏y za szybà 

i m´˝czyêni nieÊpiesznie wstali do 
wyjÊcia. 

Po pogodnej niedzieli, poniedzia∏ek 
nasta∏ równie pogodny. Nadjecha∏ au-
tobus, ale m´˝czyzna na przystanku si´ 
nie pojawi∏. Drugi d∏ugo si´ rozglàda∏, 
przytrzymujàc reklamówk´ na siedze-
niu obok i powtarzajàc: zaj´te, przecie˝ 
mówi´, ˝e zaj´te.

A˝ upewni∏ si´, ˝e Pierwszego 
nie ma. We wtorek sytuacja si´ 
powtórzy∏a.

W Êrod´ Drugi patrzy∏ w okno 
zamyÊlony. Z przyzwyczajenia po∏o˝y∏ 
reklamówk´ na siedzeniu obok.

– Wolne? – zapyta∏a nieznajoma 
pasa˝erka.

Drugi patrzy∏ na nià d∏u˝szà chwil´ 
w milczeniu, a˝ odpowiedzia∏:

– Ju˝ wolne. Ten, który zajmowa∏ to 
miejsce od dwudziestu trzech lat, ju˝ 
nie b´dzie go potrzebowa∏. 
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FELIETON

Zacznijmy od proste-
go siusiu. Pies nie 
chce tego zrobiç 
na trawniku i naj-

ch´tniej robi to w domu. Co 
robiç? OczywiÊcie trzeba psu 
pokazaç, ̋ eby wiedzia∏, gdzie 
powinien kucnàç, szczegól-
nie gdy jest sukà. A przy 
okazji sami te˝ si´ czegoÊ 
wa˝nego dowiemy. Znajdêmy 
na poczàtek jakiÊ trawnik na 
osiedlu, pomi´dzy domami 
i... nie bàdêmy tacy prude-
ryjni. Mo˝emy poprosiç kilka 
zaprzyjaênionych osób, aby 
posz∏y z nami i pilnowa∏y, 
czy nikt nie idzie. Za pierw-
szym razem nie zabierajmy 
ze sobà psa. Zróbmy to sa-
mi, bez niego. Szybko prze-
konamy si´, ˝e to trudniej-
sze, ni˝ przypuszczaliÊmy. 
Mi´dzy blokami mieszkal-
nymi, gdy zawsze ktoÊ mo˝e 
wyjrzeç z okna – wcale nie 
jest ∏atwo, ot tak po prostu 

kucnàç i zrobiç to, czego 
˝àdamy od psa, aby zrobi∏! 
Teraz mo˝e zrozumiemy, ˝e 
tak samo trudno jest psu 
i nie b´dziemy go zmuszaç 
do rzeczy, których sami nie 
potrafimy.

*
Cz∏owiek, który myÊli, ̋ e 

ma psa (bo przecie˝ wiado-
mo, ̋ e jest raczej odwrotnie, 
a idea∏em jest: pó∏ na pó∏) – 
otó˝ cz∏owiek taki bardzo lubi 
rzucaç patyki (pi∏eczki, kasz-
tany, itp.) i ̋ àdaç od psa, aby 
ten pobieg∏ i przyniós∏ ten pa-
tyk. Pies, który w odró˝nieniu 
od cz∏owieka, jest istotà 
inteligentnà i wra˝liwà, 
biegnie i przynosi, aby nie 
robiç cz∏owiekowi przykroÊci. 
Niestety, cz∏owiek znów rzu-
ca, bo uwa˝a, ̋ e pies uwiel-
bia przynosiç patyki. 

Zróbmy zatem takie do-
Êwiadczenie: wyjdêmy sami, 

bez psa, do parku. Znajdêmy 
jakiÊ brudny patyk, rzuçmy 
go 20 metrów, a nast´pnie 
pobiegnijmy, weêmy go do 
ust i przynieÊmy tam, skàd 
rzuciliÊmy. Powtórzmy to 
dziesi´ç razy starajàc si´ 
odpowiedzieç na pytanie, ile 
razy mo˝na obÊliniony i coraz 
bardziej utyt∏any badyl nosiç 
w g´bie. PomyÊl cz∏owieku: 
jeÊli coÊ si´ wyrzuca, to po to, 
by nie zawadza∏o. Nie wie-
rzysz? No to wyrzuç Êmieci, 
a potem wróç do domu z pu-
stym kube∏kiem, wr´cz go 
˝onie i powiedz: dobra ̋ ona, 
przynieÊ Êmieci! OczywiÊcie 
– jeÊli to powiesz – b´dziesz 
musia∏ sobie znaleêç nowà 
˝on´. 

*
Imi´, jakie nadamy na-

szemu psu, nie ma dla psa 
najmniejszego znaczenia. 
Przecie˝ on wie, jak ma na 

imi´ i to, które wymyÊlimy 
i mu damy traktuje po pro-
stu jako pseudonim. Imi´ – 
pseudonim nadane naszemu 
psu Êwiadczy wy∏àcznie o nas 
i ka˝dy komentarz b´dzie tu 
nie na miejscu. Wa˝ny jest 
pies, a nie jego imi´, pseu-
donim, rasa i umaszczenie. 
To sà wtórne sprawy. 

Pó∏ wieku temu popu-
larnym imieniem psa by∏ 
As. Dzieci uczy∏y si´ czytaç 
z elementarza pana Fals-
kiego, który to elementarz 
zaczyna∏ si´ s∏owami: Ala 
ma kota. Ola ma Asa. To 
As Oli... 

To by∏y pierwsze, naj-
wa˝niejsze s∏owa, bardzo 
wa˝ne i bardzo màdre, 
bo uczy∏y dzieci i czytaç, 
i pisaç, i mi∏oÊci do kotów 
i psów, i do wszystkiego, 
co ˝yje. DziÊ, niestety, nie 
ma takich màdrych ksià˝ek 
i dzieci uczà si´ od ma∏ego 
wielu niepotrzebnych rze-
czy. Dlatego potem umiejà 
przywiàzaç swojego psa dru-
tem do drzewa w lesie, ̋ eby 
tam skona∏ w m´kach, bo ju˝ 
im pies nie jest potrzebny. 

Gdyby minister edukacji 
narodowej zarzàdzi∏, ˝e na-
uk´ czytania w Polsce trze-
ba rozpoczynaç od s∏ów „Ola 
ma Asa, Ala ma kota” – nasz 
kraj w kilka lat bardzo by si´ 
poprawi∏. Ale na to nie ma-
my co liczyç. 

Dwa 
Stanis∏aw Tym
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Na staroÊç... 

To ostatnie zaj´cie traktuj´ po∏owicznie, 
bo ju˝ wzrok nie ten.

pozosta∏y mi ju˝ tylko dwa zaj´cia, 
    a w zasadzie dwa i pó∏.

i pó∏ zaj´cia

oraz drugie i pó∏ – oglàdanie si´ za kobietami. 
drugie – kamienie, które zbieram, bo je lubi´, a lubi´ je, bo je zbieram

Pierwsze – psy ogólnie i szczegó∏owo; 
 A oto one. 
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