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Oddajemy do Paƒstwa ràk pierwszy numer nowego 
miesi´cznika. Nie zamierzamy zach´caç w nim do prze-
brania si´ w siermi´˝ne sukna i przeprowadzk´ do glinian-
ki krytej s∏omà. Przeciwnie. Pismo adresujemy do coraz 
wi´kszego grona ludzi, którzy potrafià lub chcieliby ∏àczyç 
natur´ z nowoczesnoÊcià – na miar´ XXI wieku. Korzystajà z 
Internetu, by zamówiç kosz ekologicznych warzyw, podró˝ujà, 
by skorzystaç ze êróde∏ termalnych czy innych darów natury 
lub instalujà nowoczesne urzàdzenia, by zagwarantowaç so-
bie alternatywne êród∏a energii. Âwiadomie dokonujà wybo-
rów, czerpiàc z osiàgni´ç naukowo-technologicznych to, co 
dla nich i ich otoczenia najlepsze. MyÊlà „màdrze i zdrowo”. 
Nie chcà wracaç do jaskiƒ, ale wypracowujà swój w∏asny 
– naturalny – styl ˝ycia. 

Na Zachodzie ma on ju˝ bardzo wielu zwolenników – od˝ywiajà 
si´, rezygnujàc (tam, gdzie mo˝na) z chemii, leczà si´ i dbajà 
o swoje cia∏a (w miar´ mo˝liwoÊci) naturalnie. Nie negujà 
wspó∏czesnego Êwiata, ale starajà si´ zachowaç harmoni´ 
mi´dzy tym, co niesie nowoczesnoÊç, a tym, co w cz∏owieku 
i w jego Êrodowisku naturalne. Do ∏ask wróci∏a duchowoÊç. 
Podobnie dzieje si´ ju˝ i w Polsce. 

Podczas spotkaƒ zawodowych i prywatnych cz´sto s∏yszymy 
s∏owa: „Mam doÊç!”, „To nie ma sensu”, „Jak d∏ugo tak 
mo˝na?”. Wielu Polaków mówi, ˝e dà˝enie do „idea∏u 
cz∏owieka sukcesu” – wykreowanego u nas jakieÊ dziesi´ç 
lat temu, na Zachodzie du˝o wczeÊniej – nie daje im ju˝ 
satysfakcji. Uwa˝ajà, ˝e jest to wyÊcig nie do sukcesu, ale 
do zatracenia. 

W wielu krajach naturalny styl ˝ycia i powrót do swoistej 
prostoty zosta∏y nie tylko docenione, ale sta∏y si´ papierkiem 
lakmusowym nowoczesnoÊci. My tak˝e pragniemy, by to co 
dobre, sta∏o si´ modne. 

Naturalnie, ˝e... naturalnie.

 Barbara Stanis∏awczyk Maria Graczyk
 Redaktor Naczelna Zast´pczyni Redaktor Naczelnej

˝e...

Barbara Stanis∏awczyk

Dziennikarka, pisarka. Pracowa∏a w „Tygodni-
ku SolidarnoÊç”, „Po prostu”, „Kobiecie i ˚yciu”, 
miesi´czniku „Pani” i „Twoim Stylu”. 2001-2002 Re-
daktor Naczelna miesi´cznika „Pani”. Autorka szeÊciu 
ksià˝ek. W wolnym czasie czyta, jeêdzi konno, zimà 
na nartach i gra na gitarze. 

Maria Graczyk

Absolwentka Akademii 
Ekonomicznej (Handel 
Zagraniczny) w Pozna-
niu i Uniwersytetu War-
szawskiego (Dzienni-
karstwo). W zwiàzku 
ze studiami, a póêniej 
pracà zawodowà prze-
mierzy∏a prawie ca∏y 
Êwiat. W latach 1992-
2003 dziennikarka ty-
godnika „Wprost”.
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* Âmiecioland
Czytam i oczom nie wierz´: 97 proc. moich rodaków razi, 
gdy „ktoÊ pozostawia po sobie Êmieci w lesie, nad wodà, 
w górach”. Tyle samo oburza si´, gdy „ktoÊ Êmieci na uli-
cy, w autobusie, w kinie, rzucajàc byle gdzie niedopa∏ki, 
opakowania”. I nie wiem, czy myl´ si´ ja, czy pomyli∏o si´ 
Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej. Bo jak wyt∏umaczyç 
precyzyjnà skàdinàd statystyk´ – 97 proc., czyli 97 Polaków 
na 100. Wed∏ug CBOS, zaÊmiecanie natury nie przeszkadza 
tylko 3 ze 100 respondentów. To dlaczego wsz´dzie wokó∏ 
le˝à opakowania po papierosach, plastiki po wodzie, puszki 
i butelki po piwie? A mo˝e Êmiecà krasnoludki? Mo˝e dzie-
ci w to uwierzà. 

A propos m∏odego pokolenia. W mojej rodzinie wspomina 
si´ pewnego energicznego wujka. Gdy zauwa˝y∏ dziecko, 
które wyrzuci∏o cokolwiek na chodnik, np. papierek od cu-
kierka, podchodzi∏ do niego i – bez wzgl´du na to, czy malec 
by∏ sam czy z rodzicami, chwyta∏ go za ucho i prowadzi∏ do 
miejsca, gdzie ten upuÊci∏ papierek. Ja za∏atwiam to troch´ 
inaczej (niedaleko pada jab∏ko od jab∏oni...). Podchodz´ do 
danej osoby i mówi´ tonem przyjacielsko-cynicznym: „Chyba 
coÊ zgubi∏eÊ...”

Marta Koz∏owska
Kraków

* Przypadek naturalny
Na Waszà stron´ wesz∏am przez przypadek. A mo˝e nie ma 
przypadków, mo˝e coÊ mnie Êciàgn´∏o? W ka˝dym razie 
ucieszy∏am si´. Brakuje mi czasopisma, które pozwoli∏oby 
si´ oderwaç od miejskiego zgie∏ku w rejony bardziej „natu-
ralne”, odpr´˝ajàce, ale nie rozleniwiajàce. Pokazujàce nowe 
drogi, mo˝liwoÊci, ciekawostki bli˝sze naszej naturze.

Szalenie jestem ciekawa jak si´ uporacie z wszystkimi wy-
zwaniami, jakie b´dzie Wasze „wn´trze”.
Czy zape∏nicie luk´ czy zginiecie w t∏umie innych pism.
Trzymam kciuki (mam nadziej´, ˝e warto).
Anna LeÊniak
Poznaƒ

* Naturalna
W´drówka po Internecie zaprowadzi∏a mnie do Was. 
Z niecierpliwoÊcià czekam na Wasz pierwszy numer. Ciesz´ 
si´, ˝e nareszcie w tej codziennej gonitwie ktoÊ pragnie 
zauwa˝yç cz∏owieka i jego potrzeby, nie zaÊ jego problemy 
i dramaty, patologie, którymi przepe∏nione sà najbardziej 
nak∏adowe pisma. 

Chc´ pisma, które zmusza do refleksji. Czekam na Was 
w kiosku!!!

Powodzenia 
Tomek z ¸odzi

Piszcie do nas. 
Ch´tnie wys∏uchamy Waszych uwag, rad, opinii. Dzielcie si´ z nami swoimi przemyÊleniami. 
Zapraszamy do wspó∏tworzenia pisma, bo jest ono dla nas wszystkich. Na autorów najcie-
kawszych listów czekajà upominki ufundowane przez Mydlarni´ Cynamonowà.

Nasz adres: 
Baranowo, ul. Szamotulska 1, 
62-081 Przeêmierowo
redakcja@naturalnie.com.pl 
www.naturalnie.com.pl 
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Spotykam jà zawsze, gdy rano maszeruj´ z dworca do pracy. 
Czasami na du˝ym skrzy˝owaniu, poÊród wyziewów spalin. 
Czasem na ˝wirowej drodze, pod wysokim sklepieniem plata-
nów. Czasem przy parkingu, otoczonà betonowymi budowlami. 
Czasem spowalnia swój krok, uÊmiech przemyka na jej twarzy 
– zatrzymujemy si´ i rozmawiamy ze sobà. Nie wiem, jak si´ 
nazywa, ani co robi tak wczeÊnie rano; wiem tylko, ˝e ma oko∏o 
75 lat, niebieskie ˝wawe oczy i ˝e – gdy patrzy∏em kiedyÊ na 
nià zamglonym, rozespanym wzrokiem – opowiedzia∏a mi o 
pomyÊle z naklejanymi karteczkami, jakie wielu z nas ma na 
swoich biurkach. 

Od tego czasu rzadko si´ zdarza, ̋ e minie jakiÊ dzieƒ, a ja nie wyrw´ przynaj-
mniej jednej zielonej, ˝ó∏tej lub czerwonej karteczki, zanotuj´ na niej kilka s∏ów 
i wklej´ jà póêniej do mojego notesu. – Prosz´ na to zwa˝aç, bo – powiedzia∏a 
wtedy do mnie – równie˝ szare dni sà utkane rodzynkami; drobnymi sytuacja-
mi, które rozweselajà dzieƒ powszedni, które pobudzajà do zdziwienia, refleksji. 
Niech pan wyciàga te rodzynki i zachowa je na karteczce.

I teraz wieczorami cz´sto otwieram mój notes, przenosz´ si´ myÊlami na jednà 
z tych „kolorowych wysepek” i wspominam przyk∏adowo moje ostatnie zadanie, 
gdy jako pracownik obrony cywilnej odpracowywa∏em s∏u˝b´ wojskowà w domu 
starców. By∏a tam kobieta. Wiele godzin, bez przerwy, siedzia∏a na krzeÊle na 
koƒcu korytarza, na trzecim pi´trze, z twarzà zwróconà w stron´ wielkiego okna. 
Bez ruchu i wydawa∏o by si´ bezwiednie patrzy∏a przed siebie, czekajàc na to, 
a˝ zostanie zaprowadzona do jadalni. Po kolacji odprowadza∏em jà do jej pokoju, 
Êciàga∏em na dó∏ rolety okienne, nape∏nia∏em fili˝ank´ herbatà. Ona siada∏a na 
∏ó˝ko i szuka∏a czegoÊ w nocnym stoliku. W pewnym momencie rozpromieni∏a 
si´, dzier˝àc w r´ku stos pocztówek. Da∏a mi znak, usiad∏em obok niej. Powoli, 
nie mówiàc ani s∏owa, uk∏ada∏a mi na udach jednà po drugiej: Andermatt, Sils 
Maria, Binn, Flums. Wszystkie przedstawia∏y górskie krajobrazy. Obejrza∏em 
te kartki i bez s∏owa jej odda∏em. Wzi´∏a je, schowa∏a z powrotem do szuflady, 
skierowa∏a swój ∏agodny wzrok na mnie i powiedzia∏a: – Wie pan, mi∏oÊci do 
gór si´ nie traci, nawet wtedy, gdy jest si´ starym cz∏owiekiem i z trudem mo˝na 
chodziç. KiedyÊ ka˝dy weekend sp´dza∏am w górach. Teraz jestem tutaj – dzieƒ 
i noc. I wie pan co? Nigdy mi si´ nie nudzi. Wyglàdam z okna, patrz´ na niebo, 
obserwuj´ chmury. Albo oglàdam te pocztówki i nagle pojawiajà si´ niezliczone 
obrazy. Ciesz´ si´ wtedy, wspominajàc tamtà dawnà atmosfer´.”

Przypomnia∏em sobie t´ kobiet´, którà widuj´ czasami na drodze do pracy i 
pomyÊla∏em, ˝e mo˝e kiedyÊ w mojej szufladzie b´dzie le˝a∏ notes z kolorowy-
mi kartkami.

Czujnych zmys∏ów podczas spotkaƒ z ludêmi i naturà ˝yczy Paƒstwu

 Christoph Schwyzer

Christoph Schwyzer

Autor jest redaktorem na-
czelnym szwajcarskiego 
miesi´cznika „Natürlich”
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NASZ GOÂå

Rodzynki



Barbara Stanis∏awczyk

Wspó∏praca:
Elwira Milczyƒska (Francja)
Katarzyna Tubylewicz (Szwecja)
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Byli ju˝ yuppies, milkies, softies... 
Co jeszcze zostanie wymyÊlone 
i wmówione zw∏aszcza m∏odym 
umys∏om, by zostali uznani za 

ludzi sukcesu, czy – jak si´ ostatnio mó-
wi – trendy?

Nauka i przemys∏ dà˝à do abso-
lutnego kszta∏towania cz∏owieka, nie 
widzàc ˝adnych granic, ani etycznych 
ani biologicznych. Naukowcom i ich 
sponsorom wydaje si´, ̋ e mogà pokonaç 
natur´, a nawet kwestionujà jej istnie-
nie. Francis Fukuyama, profesor eko-
nomii politycznej i futurolog, z obawà 
o przysz∏oÊç Êwiata, wieÊci nadejÊcie 
„koƒca cz∏owieka”. Wed∏ug niego bio-
technologia ju˝ nied∏ugo b´dzie mia∏a 
mo˝liwoÊç zmiany ludzkiego gatunku. 
Fukuyama przed tym przestrzega i broni 
natury ludzkiej, która „definiuje pod-
stawowe wartoÊci i stanowi o ciàg∏oÊci 
naszego istnienia”. 

Przez wieki cz∏owiek robi∏ wszyst-
ko, ˝eby t´ natur´ ujarzmiç. Hans 

Jonas, amerykaƒski filozof, zwolennik 
etyki skromnoÊci ostrzega∏ w latach 
dziewi´çdziesiàtych: „W liczàcej milio-
ny lat historii Ziemi b´dzie to zaledwie 
epizod, ale w historii ludzkoÊci mo˝e 
on oznaczaç tragiczny upadek cywili-
zacji, powrót do okresu prymitywizmu. 
Zas∏u˝yliÊmy sobie na to przez d∏ugie 
lata bezmyÊlnego marnotrawstwa i upo-
jenia w∏adzà nad Êwiatem natury”. 

Bardziej optymistyczny by∏ prof. 
Józef Maria Bocheƒski. Ten domi-
nikanin i filozof, zwyk∏ mawiaç, ˝e 
w ciàgu wieków ludzkoÊç niejednokrot-
nie dociera∏a na skraj przepaÊci, ale za-
wsze zdà˝a∏a si´ na czas zatrzymaç, po-
niewa˝ posiada coÊ takiego jak instynkt 
samozachowawczy. 

Mo˝e i tym razem warto mieç w nim 
nadziej´, zw∏aszcza ̋ e coraz wyraêniej 
zaznacza si´ kierunek, który mo˝na 
okreÊliç wielkim powrotem do natury. 
Dotyczy on zarówno sposobu myÊlenia, 
jak i stylu ̋ ycia. Jak powiedzia∏ Seneka: 

Wielki
powrót natury

Po latach konsumpcyjnego szaleƒstwa, 
wyÊcigu szczurów, kwestionowaniu ducho-
wych potrzeb, Zachód robi volt´ i zmierza 
ku naturze i prostocie, na miar´ XXI wieku. 
Czy podà˝ymy za nim?

WOKÓ¸ NAS



Zwrot ku naturze to równie˝ ruch na Êwie˝ym powietrzu. Po 
drobne zakupy Francuzi, podobnie jak Niemcy, Szwajcarzy czy 
Szwedzi chodzà pieszo lub je˝d˝à rowerem, zamiast wsiadaç 
do samochodu.
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„MàdroÊç, to zwrot ku naturze i powrót 
do stanu, od którego odwiod∏y nas po-
wszechne b∏´dy ludzkie”.

Na Zachodzie Europy szaleƒstwo 
dzikiej konsumpcji mija. Blichtr 
i „wyÊcig szczurów” sà w odwrocie. 
Mo˝e jest to oznakà dzia∏ania wspo-
mnianego przez prof. Bocheƒskiego in-
stynktu samozachowawczego ludzkoÊci. 
Statystyki sà bowiem zatrwa˝ajàce. 

Âwiat dotyka depresja, na którà cier-
pi 340 milionów ludzi, jest ona piàtà 
przyczynà ÊmiertelnoÊci. Pó∏tora milio-
na Francuzów skar˝y si´ na t´ chorob´ 
wspó∏czesnej cywilizacji; co dziesiàty 
m´˝czyzna i co piàta kobieta. Od 
1970 roku do 1996 liczba zachorowaƒ 
na depresje wzros∏a siedmiokrotnie. 
Okres ten odpowiada dominacji tren-
du stawiajàcego na sukces za wszelkà 
cen´ i dà˝enie do idea∏u wykreowane-
go przez media. 

Dokona∏ si´ jednak prze∏om. Elity 
powiedzia∏y „nie” wygórowanym wy-
maganiom. Od kilku lat na Zachodzie 
mo˝na zaobserwowaç prawdziwy po-
wrót do prostoty. W modzie, w sposobie 
sp´dzania wolnego czasu, w stosunku 
do rodziny i sposobie kszta∏towania 
w∏asnego wizerunku. Wspó∏czesny 
czterdziestoletni Francuz (70 procent 
depresji dotyka ludzi w tym wieku) je-
dzie z rodzinà na wakacje na wieÊ, upra-
wia sport, zmienia bez wahania zawód, 

jeÊli poprzednim czuje si´ zm´czony, 
medytuje. Ta nowa duchowoÊç niejed-
nokrotnie oznacza nie tyle religijnoÊç, 
co poszukiwanie spokoju i sensu. 
Niektórzy osiàgajà je poprzez skrajne 
zmiany. Alain Ajasse porzuci∏ kierowni-
cze stanowisko w dziedzinie aeronau-
tyki i zdecydowa∏ si´ zostaç antykwa-
riuszem. Michel Raynaud, fotografik, 
opuÊci∏ paryski Êwiat mody i otworzy∏ 

schronisko na opustosza∏ych stokach 
Masywu Centralnego. Fred Beroud za-
mieni∏ garnitur przedstawiciela handlo-
wego na podarte d˝insy poszukiwacza 
meteorytów. Mówià, ˝e za nic nie po-

wróciliby do dawnego ̋ ycia. Nie wszy-
scy jednak majà doÊç odwagi na tak 
rewolucyjne decyzje. Mniej odwa˝ni du-
chowej równowagi szukajà zamykajàc 
si´ na kilka dni w koÊcio∏ach, mona-
sterach, Êwiàtyniach czy klasztorach. 
Niezale˝nie od wyznania i przekonaƒ, 
co roku z kilkudniowego odosobnienia 
korzysta tysiàce osób. Zw∏aszcza w okre-
sie letnich wakacji ch´tnych we Francji 
jest tak wielu, ˝e trzeba dokonywaç 

rezerwacji kilka miesi´cy wczeÊniej. 
Z takiej formy odpoczynku korzysta∏a 
równie˝ w czasie pe∏nienia funkcji 
premiera, Margaret Thatcher. Co ro-
ku sp´dza∏a cz´Êç urlopu w klasztorze 
O.O. Benedyktynów przy szwajcarskim 
sanktuarium w Einsiedeln. 

Czy˝by wi´c poczàtek XXI wieku 
by∏ dla ludzi Zachodu czasem przebu-
dzenia? Modyfikowana genetycznie 

˝ywnoÊç, zanieczyszczenia powie-
trza, klonowanie, nieznane choro-
by spowodowa∏y nowy stosunek do 
otoczenia. Ludzie stali si´ sceptyczni 
i ostro˝ni. Ci, których na to staç, wolà 

kupowaç znacznie dro˝szà ˝ywnoÊç, 
na opakowaniu której widnieje lo-
go produkcji biologicznej. Coraz po-
wszechniejsze stajà si´ te˝ naturalne 
formy pozyskiwania energii (woda, 
s∏oƒce, drewno...), stosowanie natu-
ralnej profilaktyki zdrowotnej opartej 
na zielarstwie, homeopatii, masa˝ach, 
a tak˝e wykorzystywanie naturalnych 
materia∏ów w urzàdzaniu mieszkaƒ, 
domów i ogrodów. 
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Ten trend wyczu∏y tak˝e koncerny 
produkcyjne, które jako atut reklamo-
wy ch´tnie umieszczajà na etykietach 
przymiotniki „zdrowe”, „naturalne”, 
„ekologiczne”.

Zwrot ku naturze to równie˝ ruch 
na Êwie˝ym powietrzu. Po drobne za-
kupy Francuzi, podobnie jak Niemcy, 
Szwajcarzy czy Szwedzi chodzà pieszo 
lub je˝d˝à rowerem, zamiast wsiadaç 
do samochodu. Popularne sta∏y si´ 
te˝ rajdy. W samej tylko Francji bierze 
w nich udzia∏ pi´tnaÊcie milionów lu-
dzi. W Pary˝u zosta∏y wytyczone szlaki 
dla tych, którzy nie mogà lub nie chcà 
wyje˝d˝aç poza miasto. Szwedzi na-
tomiast uwielbiajà pikniki. Wystarczy 
odwiedziç jakiÊ wi´kszy dom towa-
rowy, ˝eby zrozumieç, ˝e piknik to 
wa˝ny element tamtejszej kultury. Ju˝ 
pod koniec zimy pó∏ki sklepów uginajà 
si´ od takich akcesoriów jak koszyki, 
przenoÊne lodówki, koce, plastikowe 
sztuçce, kubki i termosy. Piknikowanie 
to szwedzki narodowy sport. Nawet 

w czasie lunchu biznesmeni, zamiast 
do restauracji, idà do parku i na trawce 
zajadajà przyniesione ze sobà kanapki. 
Szwedzka mi∏oÊç do natury przejawia si´ 
równie˝ w dba∏oÊci o nià. Piknikujàcy 
nie zostawiajà po sobie ˝adnych 
Êladów. Nawet namioty, rozstawione 
na trawie, przesuwane sà ka˝dego dnia 
w inne miejsce, ˝eby jej nie zniszczyç. 
Mimo tej ÊwiadomoÊci i tak corocznie 
Szwecja wydaje du˝o pieni´dzy na re-
klam´ zwiàzanà z ochronà Êrodowiska. 

Nikogo nie dziwià ogromne bannery 
w metrze przedstawiajàce ohydne, brud-
ne jezioro pe∏ne zu˝ytych tamponów. 
(Czy˝by zdj´cia robiono w Polsce?!?). 
Czasem tylko, gdy ktoÊ na przyk∏ad gry-
zie sobie jab∏ko, i spojrzy na taki banner, 
mo˝e zrobiç mu si´ niedobrze. Ale i tak 
Szwedzi nie narzekajà, bo dzi´ki takiej 
polityce wod´ z kranu mogà piç bez 
przegotowania nawet ma∏e dzieci. 

W Bernie, stolicy Szwajcarii, nikogo 
nie zdziwi, kiedy spotka w tramwaju mi-
nistra czy deputowanego. Szwajcarscy 
politycy (podobnie szwedzcy) ch´tnie 
korzystajà z miejskich Êrodków loko-
mocji. Indywidualny dojazd do pracy 
w∏asnym samochodem, a tym samym 
przyczynianie si´ do miejskich korków 
i zanieczyszczania Êrodowiska, uwa˝ane 
jest za barbarzyƒstwo wobec natury. 

W Australii jest wr´cz zakaz poru-
szania si´ po niektórych autostradach 
samochodami osobowymi, jeÊli nie ma 
w nich przynajmniej jednego pasa˝era 
(poza kierowcà). 

Gdy na poczàtku lat  dziewi´çdzie-
siàtych w Polsce entuzjastycznie ̋ egna-
no si´ z butelkami na mleko, zast´pujàc 
je foliowanymi kartonami, na Zachodzie 
Europy powracano do opakowaƒ szkla-
nych. To samo z ˝ywnoÊcià. Kiedy my 
zachwycaliÊmy si´ mo˝liwoÊcià kup-
na produktów nasyconych sztucznym 
smakiem i kolorem, Zachód doszed∏ ju˝ 
wtedy do wniosku, ̋ e sà one szkodliwe. 
Jedyne kolejki w Szwajcarii i Stanach 
Zjednoczonych stojà przed straganami 

z ˝ywnoÊcià z gospodarstw ekologicz-
nych. Oszcz´dni na co dzieƒ Helweci 
nie ̋ a∏ujà kilku franków wi´cej na kupno 
nie pryskanych jab∏ek, czy sa∏aty wyho-
dowanej bez nawozów sztucznych. 

W krajach tych walka z bezmyÊlnym 
marnowaniem darów natury sta∏a si´ 
papierkiem lakmusowym kultury 
cz∏owieka. 

Pewien szwajcarski dziennikarz 
nie móg∏ si´ nadziwiç sposobowi my-
cia naczyƒ, jaki zaobserwowa∏ u zna-
jomych na Ukrainie. Po kolacji talerze 
trafia∏y do zlewu, gospodyni otwiera∏a 
kran z ciep∏à wodà i wraca∏a do towarzy-
stwa. Po mniej wi´cej dwóch godzinach 
znowu zaglàda∏a do kuchni, zakr´ca∏a 
kran i wyciera∏a naczynia. Szwajcar nie 
móg∏ uwierzyç, ̋ e mo˝na marnowaç tyle 
wody, na dodatek ciep∏ej. Po jego wyjÊciu, 
kilka kole˝anek z Polski przyzna∏o, ˝e 
cz´sto robià w ten sposób pranie...

PrzepaÊç pomi´dzy Wschodem 
a Zachodem polega nie tylko na ró˝nicy 
w poziomie technologii i zawartoÊci port-

feli, ale na stosunku do natury. Âmieci 
wyrzucone do lasu, samochód myty w je-
ziorze, Êcieki odprowadzane do rzeki – to 
nadal cz´sty u nas obrazek. Ale jest te˝ 
inny. Naukowiec, mieszkajàcy w apar-
tamencie przy Parku Skaryszewskim 
w Warszawie, wybierajàc si´ na spa-
cer, zabiera ze sobà torebk´ foliowà. 
Po drodze wrzuca do niej walajàce si´ 
Êmieci. Mo˝e ten przypadek ociera 
si´ o grotesk´, jednak wyznacza do-
bry kierunek.

Dorota 
SOSZY¡SKA, 
dyrektor do spraw Reklamy i 
Public Relations w firmie ko-
smetycznej „Oceanic”:

Na co dzieƒ jestem osobà 
otwartà, energicznà, a w domu 
wyciszam si´ ca∏kowicie. Naj-
lepiej uspokaja mnie przyroda. 
Codziennie staram si´ przynaj-
mniej przez godzin´ pochodziç 
z mojà labradorkà po lesie, na-
wet jeÊli jest ju˝ póêny wieczór 
i nawet jeÊli w∏aÊnie wróci∏am z 
lotniska. To spacer lub jazda na 
rowerze, a nie le˝enie na kana-
pie, sà dla mnie najlepszym wy-
poczynkiem. 
Ja i moja rodzina 
przywiàzujemy ogromnà wag´ 
do zdrowego ˝ywienia. Je-
my du˝e iloÊci owoców, pije-

my Êwie˝o wyciskane soki. Na 
obiad, zamiast steków, zjada-
my misk´ sa∏aty. Czerwonego 
mi´sa w ogóle nie jadamy, na 
naszym stole zastàpi∏y je ry-
by. A do obiadu wypijam, dla 
zdrowia, kieliszek czerwone-
go wina. 

Janusz 
ONYSZKIEWICZ 
matematyk, alpinista, by∏y 
minister Obrony Narodowej, 
obecnie w Centrum Stosun-
ków Mi´dzynarodowych.
Staram si´ wpajaç pi´ciorgu 
moich dzieci, ˝e stanem konta 
nie mierzy si´ ani swojej si∏y, 
ani sukcesu. Sukces to zado-
wolenie z ˝ycia i sympatia in-
nych osób. Nasz najstarszy syn 
stara si´ dostaç na etnografi´, 
organizowa∏ sprzàtanie pól mo-

kotowskich i lasu, najm∏odsza 
córka od dziecka chcia∏a byç 
weterynarzem, a druga cór-
ka zajmuje si´ teatrem, pisze 
komiksy i nowele. Wa˝ne jest 
to, ˝eby by∏o im w ˝yciu do-
brze, a zupe∏nie oboj´tne jest 
dla mnie, czy zrobià kariery, 
czy te˝ nie. WyÊcig szczurów 
jest dla nas wszystkich zja-
wiskiem kompletnie obcym. 
Wspólny czas sp´dzamy w na-
szej cha∏upie w lesie na Poje-
zierzu Gostyniƒskim. Ostatnio 
wyremontowaliÊmy tam obor´, 
przez którà przewijajà si´ tabu-
ny m∏odzie˝y, przyjació∏ moich 
dzieci. Tam wszyscy czujemy 
si´ najlepiej, tam sp´dzamy wa-
kacje, weekendy i Êwi´ta. 
Ja sam od trzydziestu lat 
je˝d˝´ na rowerze. Najmniej 
jeêdzi∏em w randze ministra, 
ale po pracy przesiada∏em si´ 
ze s∏u˝bowego samochodu na 

rower. Musz´ si´ przyznaç, ˝e 
wówczas najbardziej ucià˝liwi 
byli dla mnie przechodnie, któ-
rzy wdawali si´ ze mà w poli-
tyczne dysputy, kiedy sta∏em na 
czerwonym Êwietle. Naprawd´ 
g∏upio mi by∏o mówiç im, ˝e 
musz´ koƒczyç, bo oto w∏aÊnie 
zmieni∏o si´ Êwiat∏o. Ale oni 
myÊleli pewnie, ˝e jestem na 
przeja˝d˝ce, a ja jeêdzi∏em 
na spotkania, bo naprawd´ 
uwa˝am, ˝e rower to w mieÊcie 
najlepszy Êrodek komunikacji. 
A przy tym ekologiczny. 

Marta 
GESSLER 
– restauratorka, dekora-
torka wn´trz i w∏aÊcicielka 
twórczej kwiaciarni. Autorka 
ksià˝ek o kuchni i kwiatach.
Ambasadorowa Japonii, 

WOKÓ¸ NAS



P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4S T R O N A  1 0 P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4 S T R O N A  1 1

Paul Flueckiger, szwajcarski kore-
spondent „Neue Zuercher Zeitung am 
Sonntag” w Polsce, na zakupy do skle-
pu spo˝ywczego chodzi, tak jak w ro-
dzinnym kraju, ze specjalnà p∏óciennà 
siatkà, ̋ eby nie u˝ywaç foliowych torebek. 
Ekspedientki nie mogà si´ temu nadziwiç 
i nadal wciskajà mu folie twierdzàc, ˝e 
b´dzie bezpieczniej, „nie pobrudzi si´”. 
Na szcz´Êcie to si´ zmienia. 

Doganiamy Zachód w zwielokrotnio-
nym tempie. Idziemy drogà na skróty, 
wiele po drodze zyskujàc i wiele tracàc.      
Zdà˝yliÊmy ju˝ prze˝yç kryzys wartoÊci 
i autorytetów, dzikà konsumpcj´, upodo-
banie kultury masowej. Gerhard Gnauck, 
dziennikarz, mieszkajàcy od kilku lat 
w Polsce, autor ksià˝ki „Spacer po 
Trakcie Królewskim”, zauwa˝y∏, ˝e 
w Polsce obowiàzuje „kultura pracy”, 
gdy tymczasem w Niemczech kulty-
wuje si´ od jakiegoÊ czasu kultur´ cza-
su wolnego – die Freizeitgessellschaft. 
Co oznacza, ̋ e planowanie odpoczynku 
jest dla nich tak samo wa˝ne, jak praca. 

Polacy, po pi´çdziesi´ciu latach demo-
ralizacji, kiedy to obowiàzywa∏o has∏o 
„czy si´ stoi czy si´ le˝y...” nadrabiajà 
zaleg∏oÊci z gorliwoÊcià neofitów. Ale 
z ka˝dym rokiem zwi´ksza si´ kràg osób 
zaczynajàcych zadawaç sobie pytania 
o sens, o kres i cel wyÊcigu, w jakim 
uczestniczà. 

Tomasz, w∏aÊciciel agencji reklamo-
wej z ¸odzi, który do niedawna myÊla∏ 
tylko jak zarobiç nast´pne wielkie 
pieniàdze, jaki najnowszy model samo-

chodu kupiç, w ostatnià zim´, jadàc na 
narty, zabra∏ kilka ksià˝ek mówiàcych 
jak i kiedy powiedzieç sobie – stop, 
wystarczy. Jak cieszyç si´ ˝yciem, itp. 
A wieczorami, zamiast jak to zwykle 
czyni∏, omawiaç najnowsze wynalaz-
ki, tzw. gad˝ety, sam inicjowa∏ dysku-
sje o tym, co to znaczy prawdziwie ̋ yç. 
I jak nauczyç tego w∏asne dzieci. 

Zaczynamy te˝ ceniç zdrowà ˝yw-
noÊç. Przybywa sklepów, które oferujà ta-
kie produkty, coraz liczniejsza jest grupa 
ich klientów. Rozpocz´∏o w Polsce swà 
dzia∏alnoÊç presti˝owe Stowarzyszenie 
Slow Ford, skupiajàce kilkanaÊcie 
tysi´cy producentów naturalnej ho-
dowli i upraw z ca∏ego Êwiata.

Spó∏ka SymBio z Lublina poza eks-
portem naturalnych produktów rolnych 
na rynek zachodnioeuropejski, rozwija 
w kraju sieç indywidualnej sprzeda˝y 
z dostawà do domu. Dostawa realizo-
wana jest w ciàgu 48 godzin od mo-
mentu zamówienia. Polska Ró˝a mo˝e 
si´ pochwaliç sokami i konfiturami, 

zawierajàcymi du˝e iloÊci naturalnej 
witaminy C, jak mówià znawcy – kró-
lowej ˝ycia. 

Jednak w Polsce naturalne uprawy 
zajmujà zaledwie jeden procent po-
wierzchni wszystkich upraw, a w kra-
jach Unii Europejskiej pi´ç razy wi´cej. 
Tam liczba takich gospodarstw roÊnie 
w szybkim tempie. Najwi´cej jest ich 
w Austrii – dziesi´ç procent upraw, w 
Szwajcarii – 6,3 procent, w Niemczech 
– 5 procent. W Stanach Zjednoczonych 

uprawami ekologicznymi zajà∏ si´ wiel-
ki przemys∏, na przyk∏ad firma General 
Mills, wietrzàc w tym dobry interes, ja-
ko ̋ e zainteresowanie naturalnymi pro-
duktami gwa∏townie roÊnie.

Mo˝e do˝yjemy czasów, w których 
jak w Âredniowieczu b´dà groziç wy-
sokie kary za psucie czy fa∏szowanie 
˝ywnoÊci. Ci, którzy „chrzcili” mleko, 
czy „poprawiali” wag´ chleba mie-
li k∏opoty. Oby. Tymczasem w wielu 
produktach spo˝ywczych nierzadko 
mo˝na odnaleêç prawie ca∏à tablic´ 
Mendelejewa i nikt nie ponosi za to 
odpowiedzialnoÊci. Czy wi´c oddaç 
si´ nowemu szaleƒstwu i analizowaç 
zawartoÊç wszystkiego, co jemy?

Niemiecki fizyk, profesor Fritz-Albert 
Popp radzi, by w tym chaosie zaufaç 
przede wszystkim swojej rozwadze 
i zdrowemu apetytowi. Ws∏uchaç si´ 
w samego siebie. Na j´zyku cz∏owieka 
znajduje si´ oko∏o 200 tysi´cy recepto-
rów i to one sà najlepszymi „detekty-
wami dobrego smaku”. 

I s∏usznie, nie chodzi o to, by popadaç 
w ascez´, szukaç naoko∏o zagro˝eƒ, lecz 
by w gàszczu wszelkiego rodzaju towa-
rów i mo˝liwoÊci XXI wieku wybieraç 
Êwiadomie. A przede wszystkim cieszyç 
si´ ̋ yciem. Warto si´ przekonaç, ̋ e wy-
pad po dobry chleb i mas∏o rowerem, 
zamiast staç w korkach w ob∏okach spa-
lin i zgrzytaç ze z∏oÊci z´bami w dro-
dze do supermarketu, istotnie t´ radoÊç 
˝ycia wzmaga. 

uk∏adajàc ze mnà kwiaty, 
powiedzia∏a, ˝e w poprzednim 
˝yciu musia∏am byç Japonkà 
i stàd u mnie zami∏owanie do 
prostych rozwiàzaƒ, a mo˝e to 
geny mojego dziadka Skandy-
nawa – sama nie wiem.
Prostota to pewien sposób 
wyra˝enia samego siebie, ale 
równie˝ sposób na ˝ycie. Ja 
znakomicie si´ czuj´ w du˝ych, 
otwartych wn´trzach. Wa˝ny 
jest du˝y stó∏ i du˝e okno. Nie 
mam potrzeby izolacji. Wszystko 
wokó∏ mnie musi byç mobilne, 
˝eby wn´trze mo˝na by∏o ciàgle 
zmieniaç. 
To, czym si´ zajmuj´ jest bar-
dzo spójne: jedzenie jest na ta-
lerzu, talerz na stole, kwiaty w 
wazonie. Wszystko ze sobà gra 
w harmonijnym wn´trzu. Z tego 
wn´trza wyrzucam niepotrzebne 
rzeczy, sprz´ty i Êciany. W ogóle 
eliminowanie tego, co w ˝yciu 

niepotrzebne uwa˝am za kwin-
tesencj´ prostoty. W kuchni ma 
ona doprowadziç do wydobycia 
z przys∏owiowej marchewki jej 
prawdziwego smaku. To samo 
dotyczy ˝ycia.
Nie anga˝uj´ si´ w to, co 
sprzeczne z mojà naturà – usu-
wam rzeczy zbyteczne i te, 
na które nie mam ju˝ cza-
su. W pracy jestem okropnà 
perfekcjonistkà. A kiedy wstaj´ 
rano, zawsze myÊl´: cudow-
nie, ˝e dziÊ mam tak du˝o do 
zrobienia. I wcià˝ nie mog´ 
uwierzyç, ˝e to w∏aÊnie ja mog´ 
si´ dzieliç i rozdawaç ludziom 
moje pomys∏y.

Marzena 
TRYBA¸A 
– aktorka. 
W pewnym momencie ˝ycia 
uÊwiadomi∏am sobie, jak strasz-

liwy wp∏yw ma na cz∏owieka cy-
wilizacja. Zda∏am sobie spraw´, 
˝e pewnych rzeczy, takich jak 
zanieczyszczone powietrze, 
czy woda, w której si´ myje-
my, po prostu nie unikniemy. 
Nie mam zamiaru zaszywaç si´ 
gdzieÊ na wsi, bo kocham mój 
zawód i jestem szcz´Êliwa, ˝e 
mog´ go wykonywaç. A jednak 
mo˝emy sobie pomóc w sposób 
prosty i nieucià˝liwy, zwyczaj-
nie zwracajàc uwag´ na to, co 
jemy. Zacz´∏am od niejedzenia 
mi´sa, co dla mnie nie by∏o ˝ad-
nym wyrzeczeniem, a dziÊ za-
opatruj´ si´ przede wszystkim w 
sklepach ze zdrowà ˝ywnoÊcià. 
Wizyta w takich sklepach dwa 
razy w tygodniu – to jest ca∏e 
moje poÊwi´cenie, dla tego, 
˝eby czuç si´ lepiej, mieç wi´cej 
si∏ i wi´kszà odpornoÊç, no i nie 
oszukujmy si´, spowolniç je-
dynie utrat´ zdrowia. Znajomi 

Êmiejà si´, ˝e jem sznurowad∏a, 
ale teraz to bia∏y makaron jest 
dla mnie pozbawiony smaku. Ja 
si´ oczywiÊcie nie katuj´ jakàÊ 
rygorystycznà dietà, ale skoro 
wiemy wszyscy, ile konserwan-
tów sypie si´ na pomaraƒcze, 
to dlaczego nie zjeÊç jab∏ka? 
Skoro w∏asnym nosem czujemy, 
jak szkodliwe sà farby, to dla-
czego nie pomalowaç miesz-
kania farbà ekologicznà? Nie 
wspomn´ ju˝ o wodzie, nawet 
mój pies nie pije wody z kranu. 
I jeÊli wiem, ˝e jedzenie kaszy 
jaglanej dzia∏a jak antybiotyk, to 
dlaczego nie spróbowaç kaszy? 
OczywiÊcie, jeÊli nie pomo˝e, to 
bior´ antybiotyk. Jednak zawsze 
zanim si´gn´ po ostatecznoÊç – 
chemi´, zawsze próbuj´ tego, co 
naturalne. Choç przyznam si´, 
˝e mam kilka strojów ze sztucz-
nych materia∏ów, bo nienawidz´ 
prasowaç. 



Âwiat
Historia toczy si´ dalej, ale 

– jak dowodzi Fukuyama – 
wskutek gwa∏townego roz-
woju nauk przyrodniczych 

– wkrótce mo˝e si´ okazaç, ˝e nie jest 
ju˝ ona historià cz∏owieka... Rozwój 
genetyki i neurofarmakologii pozwoli 
trwale zmieniaç ludzkie zachowanie i 
osobowoÊç. W organizmach Êwiƒ lub 
krów b´dà hodowane nasze „cz´Êci 
zamienne” – m.in. serce, wàtroba. 
Dzi´ki osiàgni´ciom genetyki (przed-
implantacyjne badania zarodków) lu-
dzie zamo˝ni b´dà mogli „zamawiaç” 
cechy i p∏eç potomstwa przed ich na-
rodzeniem. W rezultacie, pochodzenie 
spo∏eczne – wieÊci Fukuyama – b´dzie 
mo˝na rozpoznaç na podstawie wyglàdu 
i inteligencji. Âwiat podzieli si´ na lu-
dzi i „postludzi”, czyli takich, którzy 
przyszli na Êwiat dzi´ki du˝ej inge-
rencji nauki. 

„Groêba wspó∏czesnej biotech-
nologii wynika z faktu, i˝ mo˝e ona 
zmieniç natur´ ludzkà i przenieÊç 
nas w ‘pocz∏owieczy’ etap historii.” 
– Fukuyama otwarcie popiera w ten 
sposób tez´ Aldousa Huxleya. Autor 
„Nowego wspania∏ego Êwiata” opi-
sa∏ manipulowanie naturà cz∏owieka 
za poÊrednictwem biotechnologii. 
W jego literackiej rzeczywistoÊci 
(w 2541 roku) mo˝liwy jest sztuczny 
wzrost p∏odów, a specjalny narkotyk 
gwarantuje natychmiastowe uczucie 
szcz´Êcia. Niemo˝liwe? Z etycznego 
czy medycznego punktu widzenia? 
Niektórzy twierdzà, ˝e nawet je˝eli 
mielibyÊmy technicznà mo˝liwoÊç 
zmiany ludzkiej osobowoÊci, nigdy 
nie chcielibyÊmy tego zrobiç. Ame-

rykaƒski filozof ma innà odpowiedê: 
„Uwa˝am, ˝e taki poglàd wynika 
z niedoceniania ludzkiej ambicji 
i niedostrzegania radykalnych spo-
sobów, do których ludzie uciekali si´ 
w przesz∏oÊci, aby przezwyci´˝yç swojà 
natur´.” 

S∏ów krytyki nie szcz´dzi tak˝e 
swojemu spo∏eczeƒstwu: – Amerykanie 
uwa˝ajà, ˝e wypracowali prawid∏owy 
model osiàgania sukcesu, tymczasem 
cz´sto niszczy on im ̋ ycie. Zapominajà 
te˝ powoli, co znaczy konkurencja. – 
Fukuyama nie pomija tak˝e Europy, 
a konkretnie „starej” Unii Europejskiej. 
Zapytany, kim jest dzisiaj opisywany 
przez niego „ostatni cz∏owiek”, od-
powiedzia∏: – To mieszkaniec wspó∏-
czesnego paƒstwa opiekuƒczego, nie 
umiejàcy walczyç o swoje, sprostaç no-
wym wyzwaniom czy konkurencji; ten 
typ wyst´puje cz´Êciej w Europie ni˝ 
w Ameryce. – Wed∏ug Fukuyamy, dzi-
siejszy cz∏owiek Zachodu, przedstawi-
ciel cywilizacji konsumpcyjnej, w pracy 
ciàgle zerka na zegarek, ˝eby wresz-
cie pójÊç do domu. W swoich czterech 
Êcianach natomiast siada przed telewi-
zorem, i ...jest szcz´Êliwy.

Poglàdy Amerykanina nie wszyst-
kim si´ podobajà. W innej swej ksià˝ce 
(„Wielkie zerwanie”) du˝o uwagi 
poÊwi´ci∏ bowiem nadmiernemu in-
dywidualizmowi i zbyt rozbudowanym 
prawom mniejszoÊci. – Coraz mocniej 
dajà o sobie znaç problemy spo∏eczne 
i moralne, gdy˝ wynikajàcy z nowocze-
snego kapitalizmu i liberalnego mode-
lu spo∏eczeƒstwa indywidualizm zda-
je si´ wymykaç spod kontroli – ludzie 
przestajà przestrzegaç regu∏, roÊnie licz-

ba przest´pstw, upadajà rodziny, ludzie 
tracà do siebie zaufanie. Sà to problemy, 
z którymi wspó∏czesne spo∏eczeƒstwa 
muszà sobie jakoÊ poradziç. Oprócz 
podstaw politycznego i gospodarcze-
go funkcjonowania muszà stworzyç dla 
siebie tak˝e podstawy moralne. Moim 
zdaniem, odbudowa moralna b´dzie 
procesem naturalnym, wymaga jed-
nak czasu – opowiada∏ mi podczas 
jednego ze szczytów w Davos. 

Niektóre jego Êmia∏e tezy okaza∏y 
si´ chybione lub przynajmniej przed-
wczesne. Czy to samo b´dzie dotyczy∏o 
tak˝e przedstawionych przez niego kon-
sekwencji rewolucji biotechnologicznej? 
Fukuyama pisze wprost: „Jest (...) oba-
wa, ̋ e biotechnologia w koƒcu w jakiÊ 
sposób odbierze nam cz∏owieczeƒstwo 
– pewnà nieod∏àcznà cech´, która za-
wsze, mimo wszystkich zewn´trznych 
zmian w ludzkiej kondycji na przestrze-
ni dziejów, by∏a podstawà naszego po-
czucia, kim jesteÊmy i dokàd zmierza-
my. Co gorsza, mo˝emy doprowadziç 
do takiej zmiany, nie zauwa˝ajàc, ˝e 
straciliÊmy coÊ o wielkiej wartoÊci. 
Mo˝emy si´ znaleêç po drugiej stro-
nie przepaÊci mi´dzy historià cz∏owieka 
a historià pocz∏owieczà i nawet nie do-
strzec, ̋ e ju˝ przekroczyliÊmy granic´, 
poniewa˝ zapomnieliÊmy, czym by∏a ta 
nieod∏àczna cecha.”

Futurystyczne wizje Fukuyamy 
– w przeciwieƒstwie do wyobra˝eƒ auto-
rów „Seksmisji” – nie Êmieszà. Zdo∏a∏y 
jednak rozp´taç jednà z najwa˝niejszych 
debat naszych czasów – gdzie wytyczyç 
granice rozwoju biotechnologii i nauk 
jej pokrewnych?  

Francis Fukuyama, amerykaƒski filozof, politolog i ekonomista (pochodzenia 
japoƒskiego) znowu prowokuje. Najpierw usi∏owa∏ og∏osiç zwyci´stwo demo-
kracji i wolnego rynku w s∏ynnej ksià˝ce „Koniec historii”. Dowodzi∏, ˝e lepszego 
modelu dla Êwiata ludzkoÊç nie jest ju˝ w stanie wymyÊliç, dlatego w tym sensie 
historia si´ skoƒczy∏a. Po latach przebudowa∏ swojà tez´. W jednym z wywiadów 
powiedzia∏ mi kiedyÊ: – Okazuje si´, ˝e koniec historii nie mo˝e nastàpiç bez 
koƒca nauki. – Wkrótce swojà kolejnà ksià˝k´ poÊwi´ci∏ biotechnologii. „Koniec 
cz∏owieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej” wywo∏a∏a nie mniejszà 
dyskusj´ ni˝ ta najg∏oÊniejsza sprzed kilkunastu lat. W jakim Êwiecie przyjdzie 
nam ˝yç? Co mo˝e wyniknàç z mo˝liwoÊci zmieniania natury cz∏owieka?

 wed∏ug FukuyamyMaria Graczyk
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Âwiat wed∏ug Fukuyamy
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Rano ods∏aniam zas∏ony, za 
oknem chlapa, a ja mówi´: 
– O, jaki pi´kny deszcz. – 
Mam ochot´ wyjÊç, pracowaç, 

spotykaç ludzi, Êmiaç si´. Wiele jednak 
lat musia∏o minàç nim polubi∏am poran-
ki, przesta∏am si´ baç nadchodzàcego 
dnia.

L´k by∏ moim najwierniejszym 
towarzyszem. W szkole podstawo-
wej nale˝a∏am do muzycznego zespo∏u, 
przed wyst´pami koledzy skandowali: – 
Ula! Ula! A ja chowa∏am si´ pod krzes∏o, 
chocia˝ ju˝ wtedy marzy∏am o muzycz-
nej karierze. Tata przyniós∏ ze Êwietlicy, 

gdzie pracowa∏, magnetofon – bra∏am do 
r´ki mikrofon, Êpiewa∏am razem z big 
bandem i wyobra˝a∏am sobie, ˝e stoj´ 
na scenie w Warszawie. Wtedy nawet 
nie Êni∏am o Nowym Jorku. Na czwar-
te urodziny rodzice kupili mi czerwony 
akordeon, na którym gra∏am kol´dy ze 
s∏uchu. Szkoda, ̋ e go nie zachowa∏am. 
Tata s∏ucha∏ uwa˝nie, a potem powie-
dzia∏ do mamy: – Go∏àbeczku, chyba 
mamy utalentowanà córk´. – Oni oboje 
grali na gitarze, mama dodatkowo na 
pianinie, czego nauczy∏a i mnie. Tylko 
Êpiewaç nie bardzo potrafi∏a. Fa∏szowa∏a, 
ale wcale jej to nie przeszkadza∏o. 

W koÊciele brzmia∏a donoÊnie, a wte-
dy Go∏àbeczek mówi∏ do Go∏àbeczki: 
– Nie tak g∏oÊno.

Z bratem, Leszkiem, toczyliÊmy bo-
je. Jak chcia∏ byç z∏oÊliwy, mówi∏: – Ty 
nie zrobisz kariery, bo nie masz apary-
cji. – Opinia brata by∏a dla mnie bar-
dzo wa˝na, bo ja kocha∏am si´ w jego 
kolegach. Wchodzi∏am do jego pokoju, 
a on przy nich wita∏ mnie s∏owami: – O, 
brudna szyja! Brudna szyja! – albo – Ty 
na pewno nie wiesz, kto to by∏ Kopernik, 
bo ty jesteÊ tuman. – Podglàda∏am przez 
dziurk´ od klucza, kiedy urzàdza∏ 
w domu prywatk´. Jak podros∏am i sa-
ma robi∏am w domu prywatki, mnie 
podglàda∏a m∏odsza siostra, Danusia. 
Leszek dopuszcza∏ mnie ju˝ wtedy do 
towarzystwa, a nawet zabiera∏ na fajfy. 
Bardzo by∏am dumna. To dzi´ki niemu 
pozna∏am jazz. Pewnego dnia Leszek 
og∏osi∏ koniec ery Beatlesów i oznajmi∏, 
˝e teraz s∏ucha si´ jazzu. Tak ju˝ u mnie 
zosta∏o. I tak pozna∏am Urbaniaka.

Micha∏ od poczàtku wiedzia∏, jakà 
muzyk´ chce graç. Ja próbowa∏am, nie 
by∏am pewna tego, co robi´. A on bar-
dzo du˝o ode mnie wymaga∏.

Czu∏am ÊciÊni´ty ̋ o∏àdek i coÊ w ro-
dzaju uciskajàcej obr´czy na szyi.

Po koncercie w Stanach dziennikarze 
mówili: – JesteÊ unikalna, wspania∏a. 
A ja si´ dziwi∏am: – Ja?! – Wtedy oni 
patrzyli na mnie jak na wariatk´, bo 
Amerykanie nie sà przyzwyczajeni do 
samokrytyki.

Ta niepewnoÊç siebie ewoluowa∏a, 
przenios∏a si´ na inne obszary ̋ ycia, a˝ 

Dudziak
Urszula

na wybojach ˝ycia
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– pami´tam – ba∏am si´ zapytaç o drog´. 
MieliÊmy o to z Micha∏em awantury. 
Rozk∏ada∏am map´, ˝eby sprawdziç, 
gdzie jesteÊmy i widzia∏am, ̋ e on kàtem 
oka ju˝ si´ zorientowa∏. Wiedzia∏am te˝, 
˝e mój wysi∏ek idzie na marne, gdy˝ 
jestem od niego gorsza. Tak mi si´ 
wydawa∏o. Micha∏ by∏ taki inteligent-
ny, bystry, szybki. W jego obecnoÊci moja 
obr´cz jeszcze bardziej si´ zaciska∏a. Nie 
mog∏am si´ tego pozbyç. Chodzi∏am do 
koÊcio∏a i modli∏am si´: – Panie Bo˝e, 
spraw, ˝eby choç przez chwil´ poczuç 
si´ swobodnie. – Kilka lat póêniej, ju˝ 
po powrocie do Polski posz∏am nawet do 
hipnotyzera. Mówi∏ mi, ̋ e w przesz∏ym 
˝yciu umar∏am przez uduszenie. JakieÊ 
bzdury, ale czepia∏am si´ wszystkiego, 
˝eby sobie pomóc.

Teraz jestem innà osobà, ale pa-
mi´tam tamto uczucie i myÊl´ sobie, 
˝e wa˝ne jest, by mieç takie porówna-
nie. Kiedy czasem si´ zapadam, gdy 
w moim ̋ yciu dzieje si´ coÊ z∏ego, wiem, 
˝e to idzie z krajobrazem ˝ycia, ˝e tak 
musi si´ dziaç. Nie mo˝e byç zawsze 
dobrze. Na tym to polega, ˝e raz jest 
lepiej, raz gorzej. Ale mamy te˝ wybór: 
pogrà˝yç si´ w smutku, czy przyjàç opty-
mizm. Ja swój, z trudem zdobyty, opty-
mizm piel´gnuj´.

KiedyÊ w Seattle, wesz∏am do sklepu 
orientalnego. Za ladà sta∏ Hindus, spoj-
rza∏ na mnie uwa˝nie, po czym kiwnà∏ 
zapraszajàco. Zaczà∏ wró˝yç mi z r´ki. 
Opowiedzia∏ mojà przesz∏oÊç i przepo-
wiada∏ przysz∏oÊç, a na koƒcu ostrzeg∏: 
– Uwa˝aj, masz w sobie wysp´ destruk-
cji. To jest ma∏a wyspa, ale musisz byç 
tego Êwiadoma, bo tylko wtedy mo˝esz 
sobie z nià poradziç. – Pami´tam s∏owa 
Hindusa i jak mam gorsze samopoczu-
cie, myÊl´ sobie: – O, wyspa.

Ju˝ wiem, ˝e wszystko w ˝yciu 
polega na balansowaniu. Tak, jak 
idealny zwiàzek mi´dzy ludêmi pole-
ga na tym, ˝e si´ na zmian´ do siebie 
zbli˝ajà i oddalajà. Na tym ciàg∏ym ru-
chu raz w jednym kierunku, raz w prze-
ciwnym. Dlatego nam z Urbaniakiem 
nie mog∏o si´ udaç. Nie do poj´cia 
by∏o, ˝ebym posz∏a sama na urodzi-
ny do kole˝anki. Albo szliÊmy razem, 
a jak on nie chcia∏, to ja sama iÊç nie 
mog∏am. Mia∏am wra˝enie, ˝e ca∏y 
czas si´ przede mnà popisuje, ˝e jest 
najlepszy we wszystkim. Mnie wtedy 
opada∏y skrzyd∏a, siedzia∏am cicho, 
ba∏am si´ odezwaç. A kiedy zacz´∏am 
si´ buntowaç, przegrywa∏am, bo on zna∏ 
moje s∏abe punkty, zawsze wysz∏o na 
jego.

To Micha∏ by∏ autorem, kompo-
zytorem, mened˝erem, producentem 
i kierowcà w jednej osobie. Ja nie mia∏am 
poj´cia o tej ca∏ej organizacyjnej stro-
nie naszego zawodu, bo nie musia∏am, 
kiedy byliÊmy razem. Wiedzia∏am, ˝e 
Micha∏ wszystko za∏atwi i to bardzo do-
brze, rozwià˝e ka˝dy problem. Kole˝anki 
mówi∏y: – Ty masz z nim dobrze. – By∏ 
apodyktyczny, ale opiekuƒczy. Kiedy 
wi´c Micha∏ odszed∏, za∏ama∏am si´. 
Po dwudziestu latach ma∏˝eƒstwa samot-
na wokalistka jazzowa z Polski w cen-
trum Manhatanu, nie majàca poj´cia, 
jak za∏atwiç koncert, z dwójkà dzie-
ci, bez pieni´dzy, bo my wszystko, co 
zarobiliÊmy, przepuÊciliÊmy. Przez rok 
chodzi∏am w szlafroku. Gdyby nie przy-
jaciele, którzy pomagali mi finansowo 
i psychicznie, chyba bym zgin´∏a. Nie 
wiedzia∏am, co ze sobà zrobiç. Micha∏ 
przychodzi∏ w odwiedziny i zachowywa∏ 
si´ tak, jakby chcia∏ sobie udowodniç, 
˝e dobrze zrobi∏ porzucajàc mnie. Mo˝e 
by∏o mu to potrzebne. Wybaczy∏am mu, 
nie znaczy zapomnia∏am. Mo˝e dlatego 
wybaczy∏am, ˝e w sumie da∏am sobie 
rad´. Pomog∏y mi córki, wiedzia∏am, ̋ e 
dla nich nie mog´ si´ poddaç. A mama 
powtarza∏a mi: – Nie ma tego z∏ego, co 

by na dobre nie wysz∏o. – Mia∏a racj´. 
Dzi´ki temu, ̋ e Micha∏ mnie zostawi∏, 
rozwin´∏am si´ i uwierzy∏am w siebie. 
Choç zabra∏o mi to kilka trudnych lat.

W osiemdziesiàtym piàtym roku 
mogliÊmy bezpiecznie przyjechaç do 
Polski na Jazz Jamboree, gdy˝ dostaliÊmy 
ju˝ obywatelstwo amerykaƒskie. Mia∏a 
to byç nasza pierwsza wizyta w kraju 
po trzynastu latach nieobecnoÊci. Ale 
Micha∏ powiedzia∏, ̋ e go to nie interesu-
je. By∏ to czas naszego rozstania. Od kie-
dy pojawi∏y si´ dzieci wyst´powaliÊmy 
ka˝dy na swojà r´k´, poniewa˝ ja nie 
mieÊci∏am si´ w muzyce, którà gra∏ wów-
czas Micha∏. Wróci∏ do muzyki swojej 
m∏odoÊci, main stream jazz, którego ja 
nie czu∏am. 

Zadzwoni∏am do Bobby’ego 
McFerrina z zespo∏u „Vocal Summit”, 
do którego nale˝a∏am, i zapyta∏am 
czy zaÊpiewamy w duecie, w Polsce. 
Powiedzia∏: – Ch´tnie, nigdy w Polsce 
nie by∏em. – No i przyjechaliÊmy. Sala 
Kongresowa by∏a wype∏niona, telewi-
zja relacjonowa∏a koncert na ̋ ywo, spo-
dziewano si´ naszego zespo∏u w pe∏nym 
sk∏adzie, z Micha∏em, a tu tylko my 
z Bobbym. Dwa wokale bez akompa-
niamentu. Sparali˝owa∏ mnie strach. 
P∏aka∏am i zapiera∏am si´, ̋ e nie wyjd´. 
Bobby by∏ przestraszony moim zacho-
waniem, a moja siostra, Danusia, robi∏a 
wszystko, ̋ eby mnie uspokoiç i nak∏oniç 
do wyst´pu. I nagle, kiedy znalaz∏am si´ 
na scenie, poczu∏am jakàÊ dobrà energi´ 
p∏ynàcà od widzów. To by∏o takie uczucie, 
jak si´ przyje˝d˝a do domu, do mamy, 
i ona obejmuje i mówi: – Uleczko, jak 
dobrze, ˝e jesteÊ. – Z chwili na chwil´ 
czu∏am si´ coraz lepiej, coraz pewniej. 
A pod koniec pó∏toragodzinnego kon-
certu mia∏am wra˝enie, jakbym sta∏a 
na szczycie góry i to by∏o zupe∏nie 
metafizyczne prze˝ycie; ˝e jestem i ˝e 
b´d´. Jako artystka, jako kobieta, ja-
ko matka. To by∏ prze∏omowy moment 
w moim ˝yciu. 

Dwa lata póêniej, w maju, pozna∏am 
Jerzego Kosiƒskiego. Do koƒca nie ro-
zumiem, co mnie tak do niego ciàgn´∏o. 
Jerzy mia∏ nade mnà niesamowità 
w∏adz´. Mnie chyba ciàgn´∏o to niebo 
i piek∏o, bo mia∏am z nim i jedno, i dru-
gie. Fascynowa∏ mnie, a jednoczeÊnie 
bywa∏am z nim bardzo nieszcz´Êliwa 
i wtedy chcia∏am od niego uciec, ale nie 
by∏am w stanie. KiedyÊ, gdy siedzieliÊmy 
w restauracji powiedzia∏ mi: – Ja ciebie 
kocham, ja ciebie nienawidz´. Ja 
o tobie myÊl´ od rana do nocy. Wiesz 
co?! Ja musz´ mieç inne kobiety, ˝eby 
si´ od ciebie uniezale˝niç. Bo inaczej 
b´d´ dla ciebie niedobry. Mam pomys∏. 
Znajdê mi jakàÊ kobiet´. Mo˝e któràÊ 
z twoich kole˝anek. – No przecie˝ ju˝ 

Opowiedzia∏ mojà przesz∏oÊç i przepowiada∏ 
przysz∏oÊç, a na koƒcu ostrzeg∏: – Uwa˝aj, 
masz w sobie wysp´ destrukcji. To jest ma∏a 
wyspa, ale musisz byç tego Êwiadoma, bo 
tylko wtedy mo˝esz sobie z nià poradziç.
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ci´ z jednà pozna∏am – ja na to. – Tak, 
ale z nià to jest tak, jakby zu˝ywaç pi´ç 
ton buraków cukrowych dla uzyskania 
jednej ∏y˝eczki cukru. Mo˝e pochodzi-
my po knajpach i ja ci poka˝´, które mi 
si´ podobajà. 

Ró˝ne mia∏ pomys∏y. Du˝o mu 
zawdzi´czam. Pomóg∏ mi odbudowaç 
wiar´ w siebie. Wcià˝ powtarza∏, ̋ e je-
stem wybitna, inteligentna, jak niezwyk∏e 
mam poczucie humoru, ̋ e jestem wspa-
niale zbudowana, pi´knie si´ poruszam 
i ̋ e mam najpi´kniejszà szerokà twarz. 
Nazywa∏ mnie Tycjanowà pi´knoÊcià. 
A˝ uwierzy∏am w to. Podoba∏ mu si´ te˝ 
mój g∏os, ale sposób Êpiewania ju˝ nie. 
Twierdzi∏, ̋ e taki Êpiew ludzi zadziwia, 
ale ich nie porusza. – Zrób coÊ dla mnie 
– poprosi∏. – Jest taka pi´kna ballada 
„All my trials are over”. – Zanuci∏ mi. 
– Naucz si´ tego.

Kupi∏am kaset´ i s∏ucha∏am jej na 
okràg∏o podczas trasy koncertowej. Po 
powrocie do Nowego Yorku posadzi∏am 
Jurka w fotelu i zacz´∏am Êpiewaç bal-
lad´. Widzia∏am jak si´ w ten fotel za-
pada, a kiedy skoƒczy∏am, powiedzia∏: 
– Wiesz, Ula?! Ja s∏ysza∏em t´ ballad´ 
w wykonaniu najwi´kszych. A wiesz, kto 
jà naj∏adniej zaÊpiewa∏? Ty. Dlaczego, 
zamiast takich utworów, tak wykona-
nych, Êpiewasz jak zmi´ty papier?

SpotykaliÊmy si´ ka˝dego wieczoru. 
By∏am wtedy rozdarta pomi´dzy dzieci, 
które mnie potrzebowa∏y, m´˝czyzn´, 
którego bardzo kocha∏am i muzyk´, bez 
której nie mog∏am ̋ yç. JeÊli moje córki 
majà teraz nawet najmniejszy problem, 

strasznie si´ obwiniam. Wtedy modl´ 
si´ przed snem. KtoÊ tam chyba w górze 
jest, kto ma nam nami w∏adz´. Modl´ 
si´ o pomoc i rad´. I przesy∏am im dobrà 
energi´, bo w to te˝ wierz´.

Po rozstaniu z Micha∏em du˝o 
koncertowa∏am po Europie, cz´sto 
zaglàda∏am te˝ do Polski. Pomog∏a 
mi mened˝erka z Niemiec, Gabi 
Kleinschmidt. Mia∏am poczucie, ˝e 

coÊ znacz´. A potem nagle si´ urwa∏o. 
Znowu poczu∏am si´ bezradna. Nie 
mia∏am koncertów, Jerzy pope∏ni∏ samo-
bójstwo. Spakowa∏am si´ i pojecha∏am 
do Szwecji, gdzie przeprowadzi∏a si´ 
ca∏a moja rodzina. By∏o mi l˝ej, ale nadal 
bardzo smutno. KtóregoÊ dnia Danusia i 
jej szwedzki mà˝, Anders, zapowiedzieli 
wizyt´ nieznajomego: – Ula, mamy tu 
takiego Bengta, pogadasz sobie z nim, 
mo˝e ci´ rozweseli. – Dajcie spokój – 
powiedzia∏am, ale potem myÊl´ sobie: 
– A, niech przyjdzie. – I zapomnia∏am 
o tym. Po kilku dniach Danusia mó-
wi: – Ula, ogarnij si´, bo on dziÊ 
przyje˝d˝a.

Nie mia∏am ochoty nic odgrywaç. 
Pozosta∏am nie umalowana i w zwyk∏ych 
ciuchach. Ale jak zacz´liÊmy z Bengtem 
gadaç, to skoƒczyliÊmy o czwartej nad 
ranem. Nast´pnego wieczoru by∏o 
przyj´cie u naszej znajomej i wtedy ju˝ 

ubra∏am si´ w czarnà sukienk´, szpilki 
i zrobi∏am makija˝. Bengt prawie mnie 
nie pozna∏. Jak ju˝ widzia∏am, ̋ e mu si´ 
podobam, to przesta∏am si´ staraç. Ale 
on przyjecha∏ po trzech dniach i mi si´ 
oÊwiadczy∏: – Ula, ja si´ z tobà o˝eni´. 
– I tak si´ sta∏o. Po dwóch miesiàcach 
Bengt przylecia∏ do Nowego Yorku. 
Bardzo mi w tamtym trudnym dla mnie 
czasie pomóg∏.

Potem znowu mia∏am koncerty 
i by∏o coraz lepiej, ale wcià˝ pami´tam 
tamte trudne doÊwiadczenia. Mo˝e dla-
tego potrafi´ si´ cieszyç z propozycji, 
jakie wcià˝ nap∏ywajà: muzyka do fil-
mu, multimedialny program, ksià˝ka, 
a przede wszystkim koncerty, po których 
ludzie przychodzà za kulisy i dzi´kujà 
za energi´, jakà im daj´.

Ciesz´ si´ ka˝dym dniem. 

Wys∏ucha∏a: Barbara Stanis∏awczyk

Podoba∏ mu si´ te˝ mój g∏os, 
ale sposób Êpiewania ju˝ 
nie. Twierdzi∏, ˝e taki Êpiew 
ludzi zadziwia, ale ich nie 
porusza.
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Skàd te wàtpliwoÊci
Brak przekonania o sensownoÊci szczepienia wià˝e si´ 

z naturalnà obawà cz∏owieka przed ingerencjà we w∏asny 
organizm. Zdrowa do tej pory osoba szczepiàc si´, pozwala 
dobrowolnie wprowadziç do w∏asnego organizmu antygeny 
wirusów grypy. Trudno si´ dziwiç, ̋ e dzia∏ajàcy instynkt sa-
mozachowawczy broni nas przed takim dzia∏aniem. Ale to 
nie jedyny powód. Ka˝dy rozsàdny cz∏owiek chce poznaç 
wszystkie za i przeciw, i samemu, pod czujnym okiem za-
ufanego lekarza, dokonaç wyboru. Tymczasem zewszàd 
s∏yszy rewelacje na temat dobrodziejstw szczepionki – jeÊli 
si´ zaszczepi, nie zachoruje na gryp´, uniknie groênych 
powik∏aƒ. A gdyby nawet dopad∏a go choroba, po zaszcze-
pieniu przejdzie jà ∏agodniej. Ewentualne powik∏ania trakto-
wane sà doÊç powierzchownie i mimochodem. Jednak cza-
sami docierajà do nas informacje na ich temat, i wtedy rodzà 
si´ wàtpliwoÊci. A to okazuje si´, ˝e znajoma zaszczepi∏a 
siebie i dziecko, a dwa miesiàce póêniej obydwoje odchoro-
wali ci´˝kà gryp´, albo te˝ kole˝anka z pracy po przyj´ciu 
szczepionki nie pojawi∏a si´ w firmie przez trzy dni, bo 
zmog∏a jà choroba. Równie˝ lekarze pierwszego kontaktu 
mówià, ˝e cz´sto zdarza im si´ przyjmowaç ludzi chorych 
na gryp´, mimo ˝e zaszczepili si´ w danym sezonie. Ale 
wolà pozostaç anonimowi. 

Doktor Pawe∏ Grzesiowski z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego w Warszawie uwa˝a, ˝e jest ma∏o 
prawdopodobne, aby osoba zaszczepiona mog∏a zachorowaç 
na gryp´ w tym samym sezonie (za wyjàtkiem ostrej reak-
cji organizmu tu˝ po szczepieniu, która czasami si´ zdarza 
i Êwiadczy tylko o uodpornieniu si´ na wirusa). Jego zda-
niem mog∏a si´ ona zaraziç jednym z 200 wirusów paragry-
py, które dajà podobne objawy. Poddaje on w wàtpliwoÊç 
diagnoz´ lekarza twierdzàc, ˝e tylko badanie laboratoryj-
ne na obecnoÊç wirusa mo˝e w stu procentach potwierdziç 
rozpoznanie.

Czy na pewno nas obroni
Szczepionk´ przeciw grypie co roku opracowuje i zatwier-

dza Âwiatowa Organizacja Zdrowia przy wspó∏udziale 110 
narodowych oÊrodków badaƒ nad tà choroba. W tym celu 
najpierw bada wirusy, które wywo∏ujà epidemi´ grypy na 
pó∏kuli po∏udniowej: w Australii, Indiach, Chinach. Te sa-
me drobnoustroje rok póêniej atakujà mieszkaƒców pó∏kuli 
pó∏nocnej. Daje to szans´ na przygotowanie szczepionek 
z wykorzystaniem zmutowanych wirusów – zwykle zawierajà 
one antygeny trzech wirusów. Szczepionki sà aktualne przez 
ca∏y sezon. W nast´pnym roku nale˝y przygotowaç nowe. 
Nie zawsze jednak Âwiatowej Organizacji Zdrowia udaje 
si´ przewidzieç, które mutacje zaatakujà Europ´. Wówczas 
szczepionka jest po prostu nietrafiona. A ˝e wirusy gry-
py zmieniajà si´ b∏yskawicznie, wiedzà wszyscy lekarze. 
Zbigniew Kirkor, lekarz nauk medycznych, w artykule opu-
blikowanym na stronie www.zdrowie.med.pl pisze: „Grypa 
wywo∏ana jest przez wirusy – bardzo niebezpieczne drobno-

Co roku wczesnà jesienià 
stajemy przed tym samym 

dylematem. Czy b´dàc 
zdrowym, mamy Êwiadomie 

wprowadziç do naszego 
organizmu antygeny wiru-

sów, przyjmujàc szczepionk´ 
chroniàcà przed grypà po to, 

by uniknàç zachorowania? 
Epidemii nie by∏o ju˝ od lat, 

wi´c ka˝dy kolejny sezon 
mo˝e jà wywo∏aç i byç dla 
nas naprawd´ groêny. Czy 

mo˝e lepiej zrezygnowaç ze 
szczepienia w obawie przed 

powik∏aniami? Sama kilka 
lat temu, gdy zapyta∏am le-

karza prowadzàcego mojego 
syna w jednym z wysoko-

specjalistycznych szpitali dla 
dzieci, czy mam go szczepiç, 

us∏ysza∏am w odpowiedzi: 
„Jako dziennikarce powiem 
pani – szczepiç, jako matce 

– niech si´ pani zastanowi.” 
Mój syn mia∏ wtedy trzy lata 
i cierpia∏ na nawracajàce sta-

ny zapalne p∏uc i oskrzeli. 

Grypa Marzena Sygut-Nowak

szczepiç czy nie?
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ustroje, nieomal inteligentne, zdolne do 
b∏yskawicznego dzia∏ania, a nawet do 
zmiany swojego wyglàdu i w∏aÊciwoÊci”. 
W tej sytuacji trudno mieç pewnoÊç, ̋ e 
szczepionka na pewno b´dzie skutecz-
na. Tak te˝ si´ sta∏o w 1997 roku, kiedy 
to najgroêniejszy okaza∏ si´ wirus A/
Sydney, który nie zosta∏ uwzgl´dniony 
w szczepionce. Równie˝ podczas ataku 
grypy w 2000 roku oprócz wirusów, na 
które uodparnia∏a aktualna szczepion-
ka, w Wielkiej Brytanii i Niemczech za-
atakowa∏ inny, o nazwie A/Moskau.

– Odkrycie szczepionki i jej 
dzia∏ania na organizm cz∏owieka jest 
kapitalnym osiàgni´ciem, ale pod 
jednym warunkiem, ˝e szczepion-
ka jest stosowana zgodnie ze wska-
zaniami i to tymi bezwzgl´dnymi – 
mówi dr Wojciech Wika z Gabinetów 
Terapii Homeopatycznej w Poznaniu. 
– Wykonywanie natomiast szczepieƒ 
przez ca∏y sezon, mija si´ z celem. 
A to dlatego, ˝e ka˝dà epidemi´ 
wywo∏ujà inne wirusy. Nie trafienie w 
wirusa to tylko jeden problem. Jest jesz-
cze druga sprawa, o której cz´sto za-
pominamy. Podanie cz∏owiekowi szcze-
pionki wywo∏uje w organizmie sztucznà 
chorob´. W ten sposób dochodzi do uru-
chomienia ca∏ej serii procesów, które 
s∏u˝à jej likwidacji. To wszystko odbywa 
si´ kosztem olbrzymiej energii organi-
zmu. Dlatego po szczepieniu potrzeb-
ny by∏by okres rekonwalescencji, który 
pozwoli∏by organizmowi powróciç do 
równowagi i umo˝liwi∏by zachowanie 
powsta∏ych przeciwcia∏ w gotowoÊci do 
walki z grypà.

Kto powinien si´ szczepiç
Prof. Lidia B. Brydak, kierownik 

Krajowego OÊrodka ds. Grypy WHO, 
w wywiadzie opublikowanym na stronie: 
www.zdrowie.med.pl pisze, ̋ e na gryp´ 
najbardziej nara˝one sà osoby z grup 
podwy˝szonego ryzyka. Nale˝à do nich 
zarówno dzieci, jak i doroÊli z chorobami 
przewlek∏ymi, a tak˝e wszystkie osoby 
po 50. roku ˝ycia. I to oni powinni si´ 
szczepiç. Drugà grup´ osób, dla których 
przeznaczone jest szczepienie, sà ludzie 
mogàcy roznosiç zaka˝enie, jak równie˝ 
„otrzymaç je w darze”, czyli lekarze, 
piel´gniarki, ca∏y personel kliniczny, 
dziennikarze, wojsko, ksi´˝a, pracowni-
cy budowlani, tramwajarze, pracownicy 
transportu, pracownicy budowlani. W 
zasadzie prawie wszyscy powinni si´ 
szczepiç. Jednak o szczepieniu zawsze 
powinien zadecydowaç lekarz – zazna-
cza prof. Brydak. 

Dr Wika ma swoje zdanie: – 
Szczepienie ma sens, gdy jest poda-
wane osobom, bezwzgl´dnie nara˝onym 
na kontakt, czy to z chorymi, czy te˝ ze 
Êrodowiskiem endemicznym lub epide-
miologicznym. Mam tu na myÊli perso-
nel s∏u˝by zdrowia, który zajmuje si´ 
likwidacjà ogniska epidemiologicznego, 
wojsko które dzia∏a na terenie, gdzie np. 
wybuch∏a epidemia grypy, czy te˝ osoby 
wyje˝d˝ajàce do krajów egzotycznych 
– mówi. – Szczepienie wszystkich jest, 
po pierwsze, niezgodne z za∏o˝eniami, 
dlatego, ̋ e we wskazaniach do ich po-
dania wyraênie napisano, ̋ e stosuje si´ 
je w wybranych grupach ze wskazaƒ 
klinicznych. Wymienia si´ tam rów-
nie˝ dzieci i osoby starsze. Trzeba jed-
nak pami´taç, ˝e dla osób, które majà 
nadwer´˝ony uk∏ad obronny i z tego po-
wodu cz´sto chorujà, szczepionka jest 
zbyt du˝ym obcià˝eniem. Jej podanie 
spowoduje uruchomienie ca∏ej machi-
ny ró˝nych procesów i w konsekwen-
cji mo˝e wywo∏aç pogorszenie stanu 
zdrowia. Cz´ste choroby to dowód na 
u∏omnoÊç uk∏adu obronnego. Podanie 
szczepienia przeciw grypie nie spowo-
duje, ˝e go naprawimy. Zamiast tego 
powinniÊmy znaleêç przyczyn´ jego 
os∏abienia, nast´pnie zlikwidowaç jà, 
a wtedy problem cz´stych zachorowaƒ 
zostanie rozwiàzany – mówi dr Wika.

Odleg∏e skutki
Z badaƒ prowadzonych przez firmy 

farmaceutyczne wynika, ̋ e u kilkunastu 
procent szczepionych mogà pojawiç si´ 
tzw. objawy poszczepienne miejscowe: 
obrz´k i pobolewanie okolicy wk∏ucia 
oraz ogólne, czyli przejÊciowe pogor-
szenie ogólnego samopoczucia i nie-
znaczny wzrost temperatury, ale zazwy-
czaj mijajà one po mniej wi´cej dwóch 
dniach. Rzadko – u osób uczulonych 
na sk∏adniki szczepionki – mogà si´ 
pojawiç reakcje alergiczne. Nikt nie ba-
da jednak objawów odleg∏ych. – Przy 
ka˝dym leczeniu obserwujemy skutki 
odleg∏e i te, niestety, sà rzadko badane 
– mówi dr Wika. – W moim odczuciu do 
najcz´stszych i najwa˝niejszych skut-
ków odleg∏ych nale˝y problem alergii. 
Uk∏ad immunologiczny jest bardzo de-
likatny i precyzyjny w swych odpowie-
dziach na dzia∏ajàce na niego bodêce, 
które go uruchamiajà. Je˝eli jednak 
cz∏owiek robi wszystko, by uodporniç 
organizm na wiele chorób i cz´sto fun-
duje uk∏adowi immunologicznemu inne 
szczepienie, musi doprowadziç do je-
go rozchwiania. W konsekwencji uk∏ad 

ten przestaje rozpoznawaç przeciwni-
ka w postaci drobnoustroju, wirusa itd. 
Zamiast tego zaczyna rozwijaç swojà 
reakcj´ obronnà na wszystko, co mo˝e 
stanowiç dla niego antygen, przeciw-
ko któremu wytwarza przeciwcia∏a 
i wywo∏uje reakcje uczuleniowe. W mo-
im odczuciu, w ciàgu ostatnich trzydzie-
stu lat mo˝na zaobserwowaç ogromny 
wzrost zachorowaƒ na alergie, i jest to 
okres, w którym masowoÊç szczepieƒ 
ewidentnie si´ rozwija∏a – podkreÊla 
dr Wika. – JeÊli ˝yjemy w sposób hi-
gieniczny, dbamy o w∏aÊciwà iloÊç 
i jakoÊç snu, prawid∏owe od˝ywianie, 
gwarantujàce poprawne funkcjonowa-
nie ca∏ego organizmu, unikamy stre-
sów, negatywnych emocji, czujemy si´ 
spe∏nieni i zdrowi psychicznie, a do te-
go nie nadwer´˝amy uk∏adu immuno-
logicznego, fundujàc mu nag∏e zmiany 
temperatur czy wilgotnoÊci, to nawet, 
jeÊli dopadnie nas wirus, nasz orga-
nizm b∏yskawicznie si´ z nim rozprawi 
– mówi dr Wika. – I te osoby najlepiej 
te˝ reagujà na szczepienie.

Ale ile osób tak ˝yje? 

szczepiç czy nie?

P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4S T R O N A  1 8 P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4 S T R O N A  1 9

BLI˚EJ PRAWDY

Alkohol, papierosy i inne 
u˝ywki: spo˝ywane systematycz-
nie zmniejszajà skutecznoÊç lim-
focytów T, krwinek bia∏ych odpo-
wiedzialnych za reakcje obronne 
organizmu. Zwykle powodujà tez 
niedobór witamin, co jeszcze po-
garsza sytuacj´.

Stres: ca∏kowicie dezorganizuje 
funkcjonowanie uk∏adu immunolo-
gicznego. Pod jego wp∏ywem podnosi 
si´ poziom kortyzolu – hormonu, któ-
ry niszczy komórki odpornoÊciowe. 
Cz´Êç z nich obumiera, inne tracà 
w∏aÊciwoÊci obronne i zdolnoÊç do 
przekazywania mi´dzy sobà infor-
macji na temat walki z intruzami.

Niedobór snu i praca na zmiany: 
powodujà skutki podobne do stresu, 
one tak˝e wp∏ywajà na nadmierne 
wydzielanie kortyzolu.

Niektóre Êrodki przeciwbólowe, 
hormonalne i antybiotyki: hamujà 
procesy immunologiczne. Te ostatnie 
zwalczajà nie tylko drobnoustroje 
chorobotwórcze, ale tak˝e komór-
ki odpornoÊciowe.
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Barbara Krawczyk
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Pewien trzydziestokilkuletni, 
chory na raka, multimilioner 
powiedzia∏: – Przera˝a mnie 
to, ˝e wkrótce umr´, a nigdy 

naprawd´ nie ˝y∏em. – Dopiero wtedy 
zrozumia∏, ̋ e radoÊç, jakà daje zwyczaj-
ne ˝ycie, jest bezcenna. Nie mo˝na jej 
kupiç, ani wygraç. Trzeba o nià zadbaç. 
I ˝e w nieustannej gonitwie za upra-
gnionym sukcesem cz´sto nie jesteÊmy 
w stanie dostrzec, ̋ e ju˝ go osiàgn´liÊmy. 
JesteÊmy na to zbyt zm´czeni, zbyt roz-
kojarzeni. I p´dzimy dalej, bo wydaje 
nam si´, ̋ e kiedy wreszcie osiàgniemy 
to, co za∏o˝yliÊmy, wszystko stanie si´ 
∏atwe, a ˝ycie dopiero wtedy nabie-
rze rumieƒców. Tymczasem jak mówi 
dr Paul Pearsall, neuropsycholog kli-
niczny od dwudziestu lat zajmujàcy si´ 
ludêmi chorymi na sukces, „nigdy nie 
doÊwiadczymy uczucia, ˝e dotarliÊmy 
do celu, gdy˝ ˝ycie jest procesem, 
a nie rezultatem, jest podró˝à, a nie 
jej celem”. 

Dr Pearsall podkreÊla jednoczeÊnie, 
˝e nie ma nic z∏ego w stawianiu sobie am-
bitnych zadaƒ, ci´˝kiej pracy i staraniu 
si´ ze wszystkich si∏. Nie chodzi te˝ o to, 
by rezygnowaç z tego, co rozpocz´liÊmy, 
by zwalniaç tempo. Rzecz w tym, ̋ eby 
realizujàc cele, czerpaç radoÊç ˝ycia z 
teraêniejszoÊci, nie odk∏adajàc tego na 
„lepszà” przysz∏oÊç. Jak odró˝niç jedno 
od drugiego? Jak rozpoznaç, na jakiej 
jesteÊmy drodze? Bardzo prosto, wstajàc 

rano z ∏ó˝ka. Wystarczy odpowiedzieç 
sobie wtedy na pytanie – czy jesteÊmy 
radoÊni, pe∏ni ciekawoÊci nowego dnia 
i niespodzianek, które on przyniesie, 
wyzwaƒ, jakie nas czekajà, czy te˝ czu-
jemy si´ zmuszeni, by wstaç i zaczàç 
walczyç, kontynuowaç rozpocz´te za-
dania, zanim rywale nas przeÊcignà? 
JeÊli odnajdujemy si´ w tym dru-
gim przypadku, a do tego gn´bià nas 
wàtpliwoÊci (czasem g∏´boko ukryte) 
co do w∏asnej wartoÊci i ciàg∏y niepo-
kój, jeÊli b´dàc wÊród bliskich myÊlami 
krà˝ymy wokó∏ pracy i mamy poczu-
cie traconego czasu – jesteÊmy ludêmi 
chorymi na sukces. Dr Pearsall ozna-
czy∏ te chorob´ skrótem STS. Prowadzi 
ona do powa˝nych zaburzeƒ fizycznych 
i psychicznych, rozpadu rodzin i roz-
czarowania w∏asnym ˝yciem.

Jak to zmieniç? Najgorsze co 
mo˝na w takiej sytuacji zrobiç, to po-
stanowienie, ̋ e oto dokonamy w swoim 
˝yciu wielkich zmian; mniej b´dziemy 
pracowaç, poÊwi´caç wi´cej czasu ro-
dzinie, cz´Êciej jeêdziç na waka-
cje, medytowaç i dbaç o równowag´ 
w ˝yciu. Takie postanowienia sà jesz-
cze jednym symptomem chorego (tok-
sycznego) sukcesu. Nie tylko nic nie 
dajà, ale prowadzà do poczucia winy 
i wra˝enia, ̋ e zostaliÊmy obcià˝eni do-
datkowymi obowiàzkami, które musimy 
wype∏niç. „Odtrucie” sukcesu nie pole-
ga na zmianie stylu ̋ ycia, ale na zmia-

nie sposobu myÊlenia. Na odzyskaniu 
w∏asnej uwagi i skierowaniu myÊli tam, 
gdzie znajdujà si´ nasze najmilsze wspo-
mnienia. One raczej nie sà zwiàzane 
z iloÊcià zawartych kontraktów czy 
zakupionych akcji, tylko z przyjemny-
mi chwilami sp´dzonymi z rodzicami, 
dziadkami, ch∏opakiem (dziewczynà), 
m´˝em (˝onà), dzieçmi, z jakàÊ udanà 
podró˝à czy te˝ dobrze wykonanà pracà. 
Zatem „odtrucie” sukcesu, to tworzenie 
dobrych wspomnieƒ, bo one sà miarà 
dobrze prze˝ytego ˝ycia. 

Dr Pearsall radzi, zamiast nie-
skutecznych wielkich zmian, metod´ 
ma∏ych kroków. „Zacznij od skupienia 
si´ na pierwszej rzeczy, jaka przyjdzie 
ci na myÊl zaraz po przebudzeniu. JeÊli 
nie b´dà to rodzice, najdro˝szy przy-
jaciel, ˝ona, dzieci lub prosta radoÊç 
z tego, ˝e ˝yjesz, to nast´pnego ran-
ka spróbuj znowu. Staraj si´ odzyskaç 
w∏asnà uwag´ i skierowaç jà na osoby 
i sprawy, których naprawd´ potrzebu-
jesz, zamiast na to, co ci si´ wydaje, 
˝e musisz zrobiç, ˝eby zdobyç rzeczy, 
co do których spo∏eczeƒstwo wmawia 
ci, ˝e sà konieczne. JeÊli nie potrafisz 
tego odró˝niç, zapytaj ˝on´ i rodzin´, 
co najbardziej w tobie kochajà i czego 
obecnie najbardziej od ciebie potrzebujà. 
Tego samego i ty potrzebujesz. JeÊli 
w∏aÊnie tym sprawom poÊwi´cisz uwag´, 
okreÊlà one twojà definicj´ sukcesu”. 
Wtedy zaczniesz Êmiaç si´ donoÊniej, 
∏atwiej przyjdzie ci te˝ p∏acz. A przede 
wszystkim z∏apiesz si´ na tym, ̋ e wi´cej 
myÊlisz o swoich bliskich i ich znacze-
niu w twoim ˝yciu. Wówczas b´dziesz 
pi∏ kaw´, by si´ nià delektowaç, a nie 
po to, by dodaç sobie energii. 

Wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo sta-
wia nam ogromne wymagania, w sfe-
rze zawodowej, materialnej, osobistej. 
Mamy podobne w stosunku do swoich 
dzieci. Sami ˝yjemy pod presjà i wy-
wieramy presj´. Zdobywamy wi´cej 
i wi´cej, nie dlatego, ˝e jest nam to 
potrzebne. Coraz obszerniejsze domy 
Êwiecà pustkà, tak ma∏o w nich przeby-
wamy. Pogrà˝amy si´ w d∏ugach, by je 
wybudowaç, a potem wi´cej pracujemy, 
by je sp∏aciç, zaniedbujàc przy okazji 
bliskich, przyjació∏, siebie. BliskoÊci 
szukamy w internecie. Wieczorami, 
zamiast rozmowy z rodzinà, siadamy 
przed ekranem komputera i „rozmawia-
my” z nieznanymi sobie ludêmi, cz´sto 
tam szukamy mi∏oÊci i przyjaêni. 

Zbyt du˝o kupujemy, zbyt du˝o wy-
rzucamy, zbyt du˝o jemy, a póêniej wyda-
jemy na leczenie, odchudzanie, operacje 

Czy znasz uczucie, kiedy po osiàgni´ciu 
za∏o˝onego celu jesteÊ przez chwil´ zadowolony, 
ale zaraz potem twoja radoÊç znika, a przy-
chodzi zaniepokojenie, mo˝e nawet l´k, 
czy dasz rad´ zrealizowaç nast´pny cel? JesteÊ 
z∏y na siebie za zbyt ma∏à wydajnoÊç, i na 
swoich bliskich, ˝e odciàgajà twojà uwag´ od 
wa˝nych zadaƒ? To czas, by przestaç 
zmagaç si´ z ˝yciem, a zaczàç si´ 
nim cieszyç. Zdobywaç to, czego pragniesz, 
nie tracàc tego, czego potrzebujesz.
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upi´kszajàce. Zamiast ruchu fizycznego 
wolimy Êrodki odchudzajàce i operacje 
plastyczne. I pracujemy, by nas by∏o na 
nie staç. Oszcz´dzamy przez kupowa-
nie. Wydaje nam si´, ˝e jak kupiliÊmy 
du˝o na promocjach, to tym samym 
odpowiednio du˝o zaoszcz´dziliÊmy. 

Nast´pnego roku rzeczy staja si´ 
niemodne, wi´c kupujemy nowe. 
Powiecie – to jest normalne ˝ycie, tak 
robi wi´kszoÊç ludzi. Tak. Tylko jak po-
wiedzia∏ Erich Fromm: „Fakt, ̋ e milio-
ny sà dotkni´te tà samà patologià, nie 
sprawia, ̋ e ci ludzie sà zdrowi psychicz-
nie”. Wtóruje mu psycholog Abraham 
Maslow, który napisa∏: „Coraz bar-
dziej staje si´ widoczne, ˝e to, co w 
psychologii nazywamy „normà”, jest 
w istocie psychopatologià przeci´tnego 
cz∏owieka, tak ma∏o widowiskowà i sze-
roko rozpowszechnionà, ˝e nawet jej 
nie zauwa˝amy”. Czy zatem „normal-
ne zachowania” wydajà si´ wymagaç 
dziÊ diagnozy lekarskiej? Niewàtpliwie 
odpowiedê zale˝y od stwierdzenia, 
w jakim miejscu spirali sukcesu aktu-
alnie si´ znajdujemy. Ale statystyki le-
karskie mówià same za siebie. Zjawisko 
to nazywamy chorobami cywilizacyj-
nymi. Nie musimy jednak martwiç si´ 
ludzkoÊcià. Zajmijmy si´ sobà, swo-
im dobrem, ka˝dy z osobna. Mo˝emy 
zmieniç chory sukces na sukces praw-
dziwy, „s∏odki”.

Dr Pearsall przekonuje, ̋ e nie warto 
dà˝yç do stanu, okreÊlanego jako „rów-
nowaga ̋ yciowa”. Mówi: – Równowaga 
jest niemo˝liwa. Ciesz si´ naturalnym 
chaosem ˝ycia. Prawdziwy sukces po-
lega na czerpaniu i dzieleniu z innymi 
radoÊci z jednej z najbardziej podstawo-
wych prawd ˝yciowych, ˝e chaos jest 
naturalnym stanem naszego istnienia. 
Inaczej staniemy si´ Êlepi na to, co ba-
dacze uwa˝ajà za najwa˝niejsze êród∏o 
szcz´Êcia – zmiany. 

˚ycie, to fale, a my jesteÊmy surfe-
rami po nich p∏ynàcymi. Raz nas zale-
je, raz zdo∏amy pop∏ynàç z falà. I tak 
ma byç. Tak jest, niezale˝nie, czy si´ 
na to zgodzimy, czy nie. Wi´c lepiej 
cieszyç si´ surfujàc, ni˝ zak∏adaç, ˝e 
wygramy z oceanem.

Zachowujemy si´ w codziennym 
˝yciu jak wojownicy. Aby osiàgnàç 
sukces, wdajemy si´ w konflik-
ty, bezwzgl´dnie rywalizujemy, wy-
zbywamy si´ zaufania i wspó∏pracy. 
PrzyÊwieca nam has∏o: „Nigdy nie za-
dowalaj si´ tym, kim jesteÊ, co posiadasz 
lub co osiàgnà∏eÊ. Bàdê lepszy, zdobàdê 
wi´cej, rób wi´cej i bardziej si´ staraj”. 
Wzorem do naÊladowania sta∏a si´ sil-
na jednostka, zdolna pokonaç wszelkie 
przeszkody w drodze do w∏asnego celu. 
Tylko ma∏o si´ mówi o tym, ˝e cenà za 
tak osiàgni´ty sukces jest osamotnie-
nie, wyobcowanie, a w rezultacie roz-
goryczenie i choroby. 

Sukces tylko wtedy jest wielki, kiedy 
mamy si´ nim z kim dzieliç. Naprawd´ 
dzieliç, nie tylko przed kim chwaliç. 
Najlepszym sposobem odnalezienia sie-
bie jest rezygnacja z koncentracji na so-
bie. „Ludzie sà cz´sto najszcz´Êliwsi, 
kiedy sà poch∏oni´ci czymÊ poza sobà 
– jakimÊ zadaniem, dzieckiem, grà, 
mi∏oÊcià...”

Nie ma nic z∏ego w pracoholi-
zmie, byle przyÊwieca∏a nam zasada: 
„Kochaj równie intensywnie, jak pra-
cujesz. Neurolog Robert Sapolsky mó-
wi tak: – Fakt, ̋ e jesteÊmy niecierpliwi, 
nadgorliwi i odczuwamy presj´ czasu 
nie musi si´ wiàzaç ze zwi´kszonym 
ryzykiem wystàpienia choroby serca. 
– Najnowsze badania pokazujà, ̋ e nie 
nasze zachowanie, ale sposób myÊlenia 
przyczynia si´ do niszczenia naszego 
uk∏adu odpornoÊciowego i systemu 
krà˝enia. Ci´˝ka praca, wysi∏ek przy 
jej wykonywaniu, napi´cie nerwowe 

z tym zwiàzane nie sà szkodliwe dla 
zdrowia, a nawet mogà byç korzystne, 
jeÊli nie ma w nas wrogoÊci opartej na 
poj´ciu w∏asnego interesu; nadmiernej 
czujnoÊci w stosunku do wszystkich i 
wszystkiego, co mog∏oby zagroziç na-
szemu sukcesowi.

Kardiolog Robert Eliot radzi, by 
nie spalaç „energii wartej dolara dla 
problemu wartego miedziaka”. Mo˝na 
pracowaç intensywnie i du˝o, ale 
w przerwach od pracy trzeba przestaç 
o niej myÊleç. Byç pracà zaj´tym, ale 
nie op´tanym. I pracowaç w przyjaêni 
z innymi, nie wrogoÊci i rywalizacji. 
Modne sta∏y si´ has∏a: „Bàdê zadowo-
lony”, „MyÊl pozytywnie”, „Nie pod-
dawaj si´ z∏ym emocjom”. Tymczasem 
nieustanne pozostawanie w dobrym 
nastroju jest niemo˝liwe, a próby pod-
trzymywania go na si∏´ sà nawet szko-
dliwe dla zdrowia, gdy˝ wywo∏ujà niepo-
trzebne dodatkowe napi´cie. Nie warto 
zresztà staraç si´ o ciàg∏e zadowole-
nie, gdy˝ niekoƒczàca si´ przyjemnoÊç 
przestaje nià byç. Zmiany nastrojów sà 
czymÊ normalnym i po˝àdanym, zaÊ 
„emocjonalne zrównowa˝enie” prze-
czy naturze cz∏owieka. Wa˝ne jest 
wi´c otwarcie umys∏u na prze˝ywanie 
ró˝nych emocji i pogodzenie si´ z tym, 
˝e nie na wszystko mamy wp∏yw, nie 
wszystko mo˝emy zmieniç. A wtedy 
poczujemy ulg´ i ∏atwiej odzyskamy 
si∏y, bo nie b´dziemy traciç energii na 
obwinianie siebie. Nie znaczy to, ˝e 
mamy ignorowaç si∏´ woli. Energiczny 
spacer, w czasie którego b´dziesz so-
bie podÊpiewywa∏, uÊmiech, taniec, 
przywo∏ywanie swoich zalet, na pew-
no poprawià nastrój, ale nie sprawià, 
˝e spe∏nià si´ wszystkie marzenia. 
Pozytywne myÊlenie jest pozytyw-
ne, dopóki nie przypisujemy mu zbyt 
wielkiej mocy.

Dr Paul Pearsall: „Widzia∏em 
w katedrze (Grace cathedra w San 
Francisco – przyp. B.K.) ma∏ego ch∏opca 
przechodzàcego przez labirynt. Idàc, 
uÊmiecha∏ si´ i nuci∏ pod nosem. Doszed∏ 
do Êrodka i wyszed∏ z labiryntu z wi´kszà 
∏atwoÊcià i radoÊcià ni˝ doroÊli, którzy 
starali si´ „to rozwiàzaç” lub przebyç 
go jak najszybciej. – Âwietnie ci idzie 
– zauwa˝y∏a jego matka. – Jak to ro-
bisz? – Ch∏opiec odpar∏ na to: Och, po 
prostu sobie chodz´. I w tym kryje si´ 
tajemnica s∏odkiego sukcesu”. 

 
Na podstawie ksià˝ki „Toksyczny sukces” Paula 
Pearsalla, Wyd. Rebis
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˚ycie, to fale, a my jesteÊmy surferami 
po nich p∏ynàcymi. Raz nas zaleje, raz 
zdo∏amy pop∏ynàç z falà. I tak ma byç. 
Tak jest, niezale˝nie, czy si´ na to zgo-
dzimy, czy nie.
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NOTATNIK

Dzieƒ A
Krótki komunikat: 

Krystyna P. zostaje unie-
winniona przez Sàd RP od 
zarzutu kierowania zbrodnià 
zabójstwa jej szeÊcioletniego 
synka. Ta informacja jest po-
dana na marginesie tego, co 
jest akurat wyeksponowane 
medialnie. Dwa lata wczeÊniej 
informacja o zbrodni dokona-
nej na dziecku przez matk´ 
by∏a informacjà dni i tygo-
dnia. Pokazywano wielokrot-
nie wizj´ lokalnà, w trakcie 
której wrzucano czarny wo-
rek do lodowatej wody Wis∏y 
i matk´, która mia∏a kierowaç 
czynami przest´pców. To by∏ 
news. Ten news by∏ wyrokiem, 
pot´pieniem. Pami´tam jej 
krzyk po skazaniu w pierwszej 
instancji, jej eksponowanà 
wielokrotnie we wszystkich 
mo˝liwych informacjach tele-
wizyjnych rozpacz. Na tle te-
go krzyku komentarz psycho-
loga sàdowego: „Oto typowe 
zachowanie majàce zamazaç 
jej win´”. Po komunikacie 
o niewinnoÊci nie ma ekspo-
nowanej twarzy, nie ma krzyku 
radoÊci, nie ma choçby naj-
mniejszego komentarza. Jest 
cisza i ciàg∏y dramat matki 
posàdzonej o najstraszniejszà 
zbrodni´.

Dzieƒ B
Nowy Premier Republiki 

Czeskiej mówi: „Jedynà 
rzeczywistoÊcià jest to, co 
relacjonujà media.” Stanis∏aw 
Gross ma 34 lata. FizycznoÊç 
bardzo medialna. Widz´ je-
go zdj´cie w du˝ym kapelu-
szu, w zielonym p∏aszczu 
z postawionym ko∏nierzem. 
W r´ku trzyma cygaro. Zdj´cie 
jest ekscytujàce, tajemnicze. 

Nie wyglàda jak premier, to 
cz∏owiek nie z polityki, mo˝e z 
mediów, mo˝e z pokazu mody, 
mo˝e z tzw. biznesu. Oto kro-
czy nowe pokolenie polityków. 
Marketing polityczny budo-
wany na wzór popularyzacji 
handlowych straganów.

Media i w∏adza. Mieç 
w∏adz´ i mieç media to marze-
nie ambicjonerów. Decydowaç 
i informowaç. Mo˝e wi´cej, 
produkowaç, informowaç 
i decydowaç. Informacja jest 
równie˝ towarem. Albo jesz-
cze wi´cej - tak informowaç, 
aby nie decydowaç samemu, 
poniewa˝ i tak wiadomo, jak 
ludzie wybiorà w demokra-
tycznych regu∏ach gry. Nowy 
Premier Czech bardzo do-
brze to rozumie. To jest rze-
czywiste, co opisujà media. 
Problem tylko w tym, co na 
koƒcu jest rzeczywiste dla 
zwyk∏ych ludzi.

Dzieƒ C
Na moskiewskiej ulicy 

od kul nieznanych spraw-
ców ginie dziennikarz Paul 
Chlebnikow. Za du˝o pisa∏, 
za du˝o fotografowa∏, za du˝o 
wiedzia∏. Mi´dzynarodowa 
organizacja Dziennikarze 
bez Granic co roku informuje 
opini´ publicznà, ilu dzien-
nikarzy zosta∏o zamordowa-
nych, zgin´∏o od kul, zagin´∏o 
bez wieÊci, ilu odnios∏o 
ci´˝kie obra˝enia, jak wie-
lu przebywa∏o lub przebywa 
w wi´zieniach. Przewa˝nie 
sà to setki m∏odych ludzi 
z aparatami fotograficznymi, 
komputerami pod pachà, mi-
krofonami i notesami w r´ku. 
To ci, którzy swojà pracà 
wychodzà naprzeciw na-
szemu prawu do informa-
cji. My jesteÊmy adresatami 
ich zawodowej dzia∏alnoÊci. 
Liczby pokazujà, jak wielu w 
tym zawodzie traktuje swo-
ja prac´ jako s∏u˝b´, jako 
pos∏annictwo. To w∏aÊnie 
oni dajà dowód tego, czym 
jest dziennikarstwo. MyÊl´ 
równie˝, ˝e naznaczeni sà 
wielkà szlachetnoÊcià. To 
ich praca strze˝e i poszerza 
wolnà przestrzeƒ. Ludzkie 

prawo do informacji, do 
Êwiadomego uczestnicze-
nia w ˝yciu zbiorowym.

Dzieƒ D
Dowiaduj´ si´, ̋ e jeszcze 

40 lat temu oko∏o 80 proc. 
stacji radiowych, telewizyj-
nych i tytu∏ów prasowych 
znajdowa∏o si´ w r´kach 
autonomicznych, pojedyn-
czych wydawców. Tu i teraz 
oko∏o 80 proc. wydawców 
i nadawców jest w r´kach 
kilku najwi´kszych korpo-
racji ponadnarodowych. 
Koncentracja i globalizacja. 
Atrofia ró˝norodnoÊci treÊci, 
j´zyka, estetyki, obyczajów. 
Nie pytam, czy to dobrze, 
czy êle. MyÊl´ jedynie, czy 
to jest jeszcze pluralizm, 
ró˝norodnoÊç, indywidu-
alizm, to˝samoÊç i wielorakoÊç 
kultur. MyÊl´ w koƒcu o tych 
szlachetnych dziennikarzach, 
którymi zajmuje si´ organiza-
cja Dziennikarze bez Granic. 
Chc´ zapytaç o ich samopo-
czucie i sens pracy. Równie˝ 
warto zapytaç, czy przyczy-
ny ich poÊwi´cenia nie sà 
w sprzecznoÊci z koƒcowym 
efektem ich dzia∏aƒ? Czy ich 
wysi∏ek jest zawsze wykorzy-
stywany w szlachetnych ce-
lach ...?

Dzieƒ E
Dowiaduj´ si´, ˝e jest 

jakiÊ spór mi´dzy prezesem 
X i prezesem Y. Media pu-
bliczne. Niekiedy wolne 
spo∏eczeƒstwa fundujà so-
bie media. Nazywajà je pu-
blicznymi. Ich istnienie opiera 
si´ na finansowym wsparciu 
ca∏ej wspólnoty. Wolni ludzie 
chcà tak czyniç, poniewa˝ 
dostrzegajà wartoÊç, po-
trzeb´ istnienia niezale˝nej 
myÊli, informacji, estetyki. 
Tej estetyki, która jest inna 
od poprawnoÊci serwowa-
nej, co chwila i nachalnie, 
na stronach kolorowych pism, 
s∏upach og∏oszeniowych, po 
to, by odruchowo si´gnàç po 
okreÊlony kszta∏t czy rodzaj 
towaru. Niezale˝noÊç mediów 
publicznych. Ta niezale˝noÊç 
to wspania∏a idea. Problem 

jednak w tym, 
˝e gdziekolwiek 
powo∏ano t´ in-
stytucj´ w dobrej 
wierze, ze szla-
chetnych pobu-
dek, wyzwala∏o 
to natychmiast 
polityczne awan-
tury. Okazywa∏o 
si´ równie˝, jak 
jest to n´càcy 
∏up dla ludzi po-
lityki. Jak cenna 
jest to zdobycz, 
gdy˝ de nomine 
jest to miejsce 
niezale˝noÊci. 
Wi´cej, nic nie 
kosztuje, bo p∏acà 
wszyscy. Polityka 
jest g∏ównà si∏à 
demolujàca me-
dia publiczne. 
SzybkoÊç te-
go procesu po-
woduje, i˝ na-
gle zaczynamy 
zastanawiaç si´, 
czy sà one jesz-
cze publiczne 
czy ju˝ politycz-
ne. DziwnoÊç tej 
sytuacji polega 
na tym, i˝ zupe∏nie znie-
wolone wspólnoty – zna-
my to - majà „wy∏àcznie” 
tzw. media publiczne. To 
„wy∏àcznie” oznacza, i˝ sà 
one wy∏àcznie polityczne. 
Ciekawe jest, i˝ przewa˝nie 
w rzeczywiÊcie demokra-
tycznych spo∏eczeƒstwach 
media publiczne tkwià 
w jakimÊ miejscu poÊrednim. 
Toczy si´ ciàg∏a bitwa o me-
dia publiczne polityków 
ró˝nej maÊci, wspieranych 
przez kliki o bardzo ró˝nym 
rodowodzie.

Dzieƒ F
Spotykam na ulicy mà-

drego, starego profesora 
na emeryturze. Macha do 
mnie r´kà. Podchodz´ a on 
nawet nie witajàc si´ mówi: 
– Pami´ta Pan stare lata, mó-
wiono, ˝e baza nie nadà˝a 
za nadbudowà, a teraz - no 
widzi Pan, jest zupe∏nie od-
wrotnie. 

Krzysztof Piesiewicz D
zieƒ A



Optymizm 

Jak to si´ dzieje, ˝e mimo 
przemyÊlanych pla-
nów i oczywistych racji, 
przemawiajàcych za ich 
realizacjà, tak wiele z na-
szych zamierzeƒ pozostaje 
jedynie w sferze marzeƒ 
albo koƒczy si´ niepowo-
dzeniem? Co nas hamuje 
w skutecznym dzia∏aniu? 
JeÊli w gr´ nie wchodzi 
brak energii fizycznej, 
przyczynà niepowodzeƒ 
mo˝e byç niski poziom 
energii wewn´trznej, 
inaczej mówiàc k∏opoty 
osobowoÊciowe, z których 
na pierwsze miejsce wy-
suwa si´ niska samoocena 
i brak wiary we w∏asne 
mo˝liwoÊci.

Samoocena, to bardzo grzàski 
grunt. Jednego dnia fruwasz, 
przenosisz góry, czujesz si´ ol-
brzymem, a potem tracisz prac´ 

lub opuszcza ci´ ̋ ona i twoje poczucie 
w∏asnej wartoÊci spada na ∏eb, na szyj´. 
Powody nie muszà byç a˝ tak drastyczne. 
Czasem wystarczy przekonanie, ̋ e nie 
idzie ci tak dobrze, jak zaplanowa∏eÊ, 

wyuczony
Marek Szurawski

Bo˝e, spraw, aby mi si´ tak chcia∏o, 
jak mi si´ nie chce! 

(Napis sprayem na murze bloku) 
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i myÊl o tym zatruwa psychik´, jak jed-
no zgni∏e jab∏ko ca∏y koszyk.

Powtarzajàce si´ niepowodzenia, 
to najpewniejszy sposób na obni˝enie 
samooceny i tego si´ nie da zmieniç. 
B∏´dem jest wtedy przekonywanie danej 
osoby, ˝e nie jest tak êle, jak jej si´ wy-
daje. Albo rady typu „weê si´ w garÊç”, 
„uÊmiechnij si´”, „wi´cej wiary w siebie, 
stary”. Aby poradziç sobie z poczuciem 
kl´ski trzeba „przeprogramowaç umys∏”. 
Przyjàç do wiadomoÊci i zaakceptowaç 
fakt, ˝e dzieje si´ coÊ z∏ego, ale ˝e 
mo˝na t´ sytuacj´ zmieniç. Trzeba 
si´ skoncentrowaç na myÊlach, które 
doprowadzi∏y do niskiej samooceny, 
zakwestionowaç swój punkt widzenia 
i poszukaç innych interpretacji. To da 
si´ zrobiç zawsze, bo ˝yjemy w „po-
dwójnej” rzeczywistoÊci. Na fakt, ̋ e nie 
dosta∏em posady, o którà si´ stara∏em 
mo˝na spojrzeç dwojako: jestem do ni-
czego albo, ˝e dokonano stronniczego 
wyboru. Szef mnie nie docenia. Znaczy 
to, ˝e jestem z∏ym pracownikiem? Czy 
mo˝e to on ma skaz´ charakterologicznà? 
Je˝eli przyczyn niepowodzeƒ mo˝e byç, 
i zwykle jest, wiele, dlaczego mia∏bym 
ciàgle „si´ biczowaç”? Wa˝ne jest te˝, 
by w ka˝dej chwili jasno i precyzyjnie, 
z pozytywnym nastawieniem, zdawaç 
sobie spraw´ ze swoich uczuç oraz ja-

ki wp∏yw na te uczucia mia∏y wszystkie 
wczeÊniejsze decyzje. 

Nie nale˝y myliç niskiej samooce-
ny z pesymistycznym stylem myÊlenia, 
zw∏aszcza z „naturalnym” pesymistycz-
nym nastawieniem do ˝ycia, chocia˝ 
oba stany prowadzà do podobnego po-
czucia bezradnoÊci i mogà naprawd´ 
zrujnowaç ˝ycie. Z tym mo˝na i trzeba 
walczyç. I mo˝na wygraç. Narz´dziem 
jest „wyuczony optymizm”. 

Ludzie o podobnych uzdolnieniach 
i mo˝liwoÊciach majà tak ró˝ne na-
stawienie do tego, co powinni zrobiç, 
poniewa˝ dzielà si´ na optymistów 
i pesymistów. Ci pierwsi widzà przede 
wszystkim jasne strony problemu, 
widzà szklank´ do po∏owy pe∏nà, dru-
dzy skupiajà si´ na stronach negatyw-
nych; dla nich szklanka jest do po∏owy 
pusta. Nie trzeba ˝adnych dowodów, 
potwierdzajàcych tez´, ̋ e optymiÊci sà 
o wiele bardziej skuteczni na drodze do 
swoich celów, ni˝ pesymiÊci. 

Optymizm to coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏a 
pogoda ducha czy umiej´tnoÊç pozytyw-
nego myÊlenia. Prawdziwy optymizm 
przejawia si´ w reakcji na niepowo-
dzenia, w sposobie interpretowania 
doÊwiadczeƒ ˝yciowych. Pesymista 
mówi sobie, ̋ e zawsze mu si´ coÊ przy-
trafia, bo ju˝ taki jest i nic nie mo˝e na 

to poradziç. Optymista powie, ˝e mu 
si´ coÊ po prostu przydarzy∏o i jest to 
niezale˝ne od niego. Na dodatek za-
wsze widzi wyjÊcie z sytuacji.

Jeden z najprostszych kroków 
w stron´ „wyuczonego optymizmu”, 
pozwalajàcy nawet zmieniç negatyw-
ne przekonania, to nawyk u˝ywania cza-
su przesz∏ego w miejsce teraêniejszego. 
Opinia „Ludzie sà bezu˝yteczni” 
zmienia si´ wtedy na: „RzeczywiÊcie, 
Krzysiek nie przyda∏ mi si´ do niczego, 
ale jutro Marek mo˝e byç naprawd´ po-
mocny”. U˝ycie czasu przesz∏ego wy-
musza myÊlenie o problemie w kate-
gorii zasz∏oÊci, a wi´c czegoÊ co ju˝ si´ 
zdarzy∏o i min´∏o. 

Wszystkie powy˝sze wywody spro-
wadzajà si´ do jednego: wszystko za-
czyna si´ i koƒczy w g∏owie. Uwa˝aj 
na swoje myÊli, gdy˝ jesteÊ taki, jakie 
sà one, zw∏aszcza te powtarzajàce si´, 
które akceptujesz z wiarà i przekona-
niem. Docierasz z nimi bowiem do 
podÊwiadomoÊci, a ta rzàdzi naszym 
zachowaniem. I skutecznoÊcià. Mo˝esz 
nie tylko opanowaç t´ sztuk´, ale byç 
w niej prawdziwie bieg∏y. 

Autor jest psychologiem, autorem ksià˝ki 
„Pami´ç. Trening interaktywny” 
(Wydawnictwo RAVI, ¸ódê 2004).

åwiczenie 1. 
Przeredaguj poni˝sze pesymistycz-
ne myÊli (stwierdzenia) na bardziej 
optymistyczne (chocia˝ równie real-
ne). Odpowiedzi obok.
A. Nigdy si´ tego nie naucz´. 
B. Zawsze mi mówisz, ˝e nic mi si´ 
nie udaje.
C. Józek mówi, ˝e ludzie sà bez-
u˝yteczni.
D. To si´ na pewno nie uda.
E. Chyba pomog∏em dzisiaj Wald-
kowi.
F. Popsu∏em kopiark´. Tak, technika 
nie jest mojà mocnà stronà.

åwiczenie 2. Zastanów si´ nad 
poni˝szymi myÊlami i sprawdê, 
jak zmienià twoje nastawienie 
w dzia∏aniu i kreowaniu wy˝szej 
samooceny

A. Charakter, to robiç coÊ war-
toÊciowego i s∏usznego nawet wtedy, 
kiedy minie pierwszy entuzjazm. 
B. Najlepsza szko∏a charakteru: nie 
rób niczego ze strachu i rób to, cze-
go si´ boisz. Jak byÊ to przeku∏ we 
w∏asne doÊwiadczenie?
C. Nic tak nie sprzyja sukcesom, jak 
sam sukces. Wzmocnij pewnoÊç 
siebie rozbijajàc drog´ ku wielkim 
celom na prostsze i krótsze odcinki. 
Dochodê do celu ma∏ymi krokami. 
Âwi´tuj ma∏e sukcesy. 
D. W niepowodzeniach zawsze szukaj 
szansy. Âwiat jest tak skonstruowany, 
˝e kiedy zamykajà si´ jedne drzwi, 
otwierajà si´ drugie. Przypomnij so-
bie swoje „drzwi”.
E. Zosta∏eÊ stworzony na obraz 
i podobieƒstwo Bo˝e – to do czegoÊ 
zobowiàzuje, równie˝, a mo˝e przede 
wszystkim do w∏aÊciwego myÊlenia 
o sobie. Spójrz z tej perspektywy na 

swoje dzia∏ania, cele i osiàgni´cia. 
F. Przyszed∏eÊ na Êwiat jako oryginal-
na kombinacja genów – z ogromnym 
i unikalnym potencja∏em. A wi´c na 
pewno jest coÊ, co mo˝esz zrobiç naj-
lepiej na Êwiecie, w czym b´dziesz 
prawdziwym mistrzem. Odkryj to. 
G. Zmieƒ nastawienie do b∏´dów. 
B∏´dy sà nieod∏àcznà cz´Êcià pro-
cesu uczenia si´. I sà bezcenne. To 
przede wszystkim na b∏´dach si´ 
uczysz. Pope∏niasz b∏àd? To si´ zda-
rza. Ale jeÊli te same b∏´dy powta-
rzasz wielokrotnie – tu ju˝ ods∏aniasz 
charakter. Przypomnij sobie te po-
wtarzalne b∏´dy z przesz∏oÊci, nazwij 
ujawnionà cech´ charakteru i zacznij 
nad nià pracowaç.
H. Nie pozwól innym, aby krzy˝owali 
ci plany. Na swojej drodze napotkasz 
wielu ludzi, którzy b´dà ci´ Êciàgali 
do swego poziomu. B´dà to robiç 
przez bolesnà niekiedy krytyk´, szy-

derstwo, przejawy zawiÊci, nawet 
wrogie dzia∏ania. To ludzie z kom-
pleksem ni˝szoÊci. UÊmiechaj si´ 
i ich mijaj; trzymaj si´ swojej drogi 
bez wzgl´du na ciosy, które mo˝e 
otrzymaç twoje ego i nie zwracaj 
uwagi na durniów...
Mo˝liwe odpowiedzi do 
çwiczenia 1
A. Teraz czuj´ si´ zm´czony, ale 
kiedy si´ wyÊpi´, pójdzie mi jak 
z p∏atka...
B. Tak, chyba mi êle posz∏o, ale 
nast´pnym razem zrobi´ to do-
skonale
C. Józek musia∏ mieç coÊ na myÊli.
D. Co dzisiaj robimy?
E. Jestem dobry w kontaktach 
z ludêmi
F. Zepsu∏a si´ kopiarka. Musz´ 
poszukaç innej.

Ucz si´ optymizmu
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spokój
Spotykamy si´ w jej biurze na 

˚oliborzu. Ubrana w prostà 
czerwonà lnianà sukienk´, ma 
ciep∏y uÊmiech i nieÊmia∏e spoj-

rzenie. Zaskakujàce u dojrza∏ej kobiety, 
szefowej liczàcej si´ na polskim rynku 
firmy kosmetycznej. Zupe∏nie naturalne 
u ma∏ej dziewczynki, którà pani prezes 
wcià˝ w sobie zachowa∏a. 

Ta ma∏a dziewczynka pochodzi 
z domu pe∏nego mi∏oÊci i ksià˝ek. 
Przedwojenne woluminy otwiera∏y 
przed nià sekretne Êwiaty, kiedy gry-
pa czy angina zap´dza∏y jà do ∏ó˝ka. 
To wtedy zosta∏a molem ksià˝kowym. 
Mama zajmowa∏a si´ domem, ojciec – 
in˝ynier pracowa∏ na dwóch etatach, 
˝eby zapewniç rodzinie dobre warunki. 
Rodzice nauczyli jà uczciwoÊci, szacun-
ku dla drugiego cz∏owieka i samodyscy-
pliny. Nie marzyli, ˝e ma zostaç kimÊ 
wa˝nym. Chcieli po prostu, ˝eby by∏a 
szcz´Êliwa. Od dzieciƒstwa dawali jej 
wolnoÊç wyboru ˝yciowej drogi.

– Pierwszà powa˝nà decyzj´ 
musia∏am podjàç sama w wieku szeÊciu 
lat – wspomina pani Jolanta. – Chodzi∏o 
o nauk´ gry na pianinie. Inne dzieci 
biega∏y po podwórku, a ja musia∏am 
çwiczyç. Ale lubi∏am graç. Jednak kiedy 
uzna∏am, ̋ e nie b´d´ wybitnà pianistkà, 
zrezygnowa∏am z dalszej edukacji mu-
zycznej. Marzy∏am, ̋ eby byç najlepsza 
w tym, co b´d´ robiç.

Zainteresowa∏a jà biologia mo-
lekularna i genetyka, postanowi∏a 

zostaç naukowcem. Kiedy skoƒczy∏a 
studia pod koniec lat siedemdzie-
siàtych, rzàd w ramach oszcz´dnoÊci 
zablokowa∏ etaty na uczelni. Pomimo 
dyplomu z wyró˝nieniem rektorskim 
nie mog∏a znaleêç pracy. Wyjecha∏a do 
Londynu uczyç si´ j´zyka, a po powrocie 
zapisa∏a si´ w urz´dzie pracy jako bez-
robotna. Pierwszà propozycj´ odrzuci∏a. 
W zak∏adzie wenerologicznym mia∏a 
badaç pod mikroskopem kr´tka bia∏ego. 
Jej mama powiedzia∏a wtedy: córeczko, 
ju˝ wol´ sama ci´ utrzymywaç, przecie˝ 
to nie jest zaj´cie dla ciebie. 

Zarabia∏a na siebie korepetycjami, 
a˝ wreszcie dosta∏a etat w instytucie ba-
dawczym. Jej entuzjazm rozwia∏ si´ ju˝ 
po kilku dniach, kiedy zorientowa∏a si´ 
w fikcyjnoÊci prac tej placówki.

– Wyniki badaƒ chowano do szuflad, 
kazano mi fa∏szowaç dane, ̋ eby rapor-
ty si´ zgadza∏y. Po prostu horror – opo-
wiada. – Czyta∏am „Wojn´ i pokój” pod 
biurkiem, ˝eby nie zwariowaç.

W koƒcu nie wytrzymuje i po 
kolejnej absurdalnej k∏ótni z prze-
∏o˝onym postanawia demonstracyj-
nie odejÊç. Na po˝egnanie trzaska 
drzwiami, to znaczy chce trzasnàç, 
ale ci´˝kie, obite czerwonym skajem 
drzwi zamykajà si´ ci´˝ko i cicho. 
To by∏ znak. Bo zanim up∏ynà∏ ter-
min wypowiedzenia, wybuchnà∏ stan 
wojenny, instytut zmilitaryzowano 
i musia∏a zostaç. Szef triumfowa∏, bo 
zwyci´˝y∏ system, który on popiera∏. 

A ona poczu∏a si´ jak w klatce, bez 
cienia nadziei na lepszà przysz∏oÊç. 
Znów uciek∏a w ksià˝ki. Tym razem 
w ukochanà od dzieciƒstwa „Ani´ 
z Zielonego Wzgórza” i wszystkie 
opowieÊci o Powstaniu Warszawskim, 
g∏ównie te z podziemnych wydaw-
nictw.

Po roku mog∏a wreszcie stamtàd 
odejÊç. Nie mia∏a ˝adnej innej propo-
zycji. Postanowi∏a za∏o˝yç w∏asnà firm´. 
Mama z∏apa∏a si´ za g∏ow´ – córeczko, 
przecie˝ ty si´ zupe∏nie na tym nie znasz. 
Trzydziestoletnia Jolanta zaryzykowa∏a 
i zainwestowa∏a oszcz´dnoÊci w pro-
dukcj´ mleczka do opalania. Niestety, 
wyjàtkowo ch∏odne lato nie sprzyja∏o 
sprzeda˝y, ale ju˝ nast´pny produkt 
– samoopalacz, by∏ strza∏em w dziesiàtk´. 
W tym czasie spotka∏a wspólnika 
z wykszta∏ceniem ekonomicznym i tak 
powsta∏a firma Soraya.

– PracowaliÊmy po dwadzieÊcia go-
dzin. Na poczàtku sama nape∏nia∏am 
buteleczki kremem i nakleja∏am etykie-
ty. Szorowa∏am kot∏y i my∏am pod∏og´. 
Mia∏am poczucie, ̋ e wreszcie robi´ coÊ 
sensownego, coÊ, co przyda si´ ludziom. 
To dawa∏o mi satysfakcj´.

Próbuje przekonaç wspólnika do 
produkcji ekskluzywnych kremów. 
Bezskutecznie. Ich koncepcje prowa-
dzenia firmy zaczynajà coraz bardziej 
si´ ró˝niç, a obydwoje nie potrafià 
znaleêç kompromisu. Jolanta jest co-
raz bardziej nieszcz´Êliwa. – Mo˝e to 
w tobie jest problem – podpowiada ktoÊ 
ze znajomych i przypomina g∏os ma-
my, która w ka˝dej konfliktowej sytuacji 
radzi∏a szukaç winy równie˝ w sobie. 
Korzysta z pomocy psychoterapeuty, bie-
rze udzia∏ w grupie otwarcia. Wraca z 
niej z wyraênà ÊwiadomoÊcià, ˝e lu-
bi ludzi i z niezwyk∏ym odkryciem, ˝e 
jest silna. Ale jeszcze pó∏ roku b´dzie 

Jolanta Zwoliƒska ca∏kiem niedawno odkry∏a, 
˝e jest silnà kobietà. MyÊla∏a, ˝e jeÊli p∏acze 
z byle powodu, to znaczy, ˝e jest s∏aba. Tymczasem 
przez ca∏e ˝ycie podejmuje ryzykowne decyzje i wy-
trwale realizuje swoje pomys∏y. W∏aÊnie Êwi´tuje 
dziesi´ciolecie swojej firmy DERMIKI.

Justyna Masella

Do pi´ciu razy 
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spokój zmagaç si´ ze sobà, zanim 
podejmie decyzj´ o odejÊciu 
z Sorayi.

Razem z nià odesz∏o kil-
ka osób gotowych do wspól-
nego dzia∏ania. Uczciwie 
im zapowiedzia∏a, ˝e po-
mys∏ na ekskluzywny polski 
kosmetyk jest ryzykowny, 
zw∏aszcza, kiedy nie ma si´ 
pieni´dzy na reklam´, wi´c 
nie wiadomo, czy za kilka 
miesi´cy wszyscy nie b´dà 
musieli szukaç nowej pracy. 
Ludzie z bran˝y nie dawa-
li jej szans. Jednak jej si´ 
uda∏o. Krem „Satysfakcja” 
zniknà∏ z pó∏ek w ciàgu 
dwóch miesi´cy. Dosta∏a 
kredyt z banku i mog∏a 
dalej rozwijaç firm´.

Na poczàtku najbar-
dziej pomog∏y jej kwasy 
owocowe. Wypróbowa∏a 
je na w∏asnej skórze. Sama 
wcià˝ mia∏a k∏opoty z cerà, 
ciàg∏e wypryski, jak u na-
stolatki. Kiedy terapia poskutkowa∏a 
u niej, przeszkoli∏a ponad dwa tysiàce 
kosmetyczek w ca∏ym kraju w prze-
prowadzaniu zabiegu eksfoliacji – 
z∏uszczania skóry kwasem glikolowym. 
Dzi´ki temu DERMIKA zaistnia∏a moc-
no na rynku kosmetycznym.

Jolancie Zwoliƒskiej pomaga jej 
intuicja i biologiczne wykszta∏cenie. 
W lot wy∏apuje nowoÊci i natychmiast 
wprowadza je u siebie. Reszta to ∏ut 
szcz´Êcia. Tak by∏o na przyk∏ad z reti-
nolem. Kiedy trafi∏a na naukowà infor-
macj´ o tym Êrodku, od razu postanowi∏a 
produkowaç zawierajàcy go krem. 
Martwi∏a si´ tylko jak go sprzedaç, 
poniewa˝ nazwa retinol nic nikomu 
nie mówi∏a, wymaga∏a objaÊnieƒ, 
promocji. Kilka miesi´cy póêniej to 
czarodziejskie s∏ówko nie schodzi∏o 
z reklam wszystkich du˝ych koncer-
nów zachodnich.

Ka˝dego roku produkty DERMIKI 
otrzymujà nagrody, a Zwoliƒska dosta∏a 
Oskara Kapitu∏y Polskiego Biznesu. Dwa 
lata temu spe∏ni∏a swoje najwi´ksze ma-
rzenie i otworzy∏a supernowoczesny sa-
lon SPA z aparaturà do hydromasa˝y, 
relaksacji i odm∏adzania skóry – rajskà 
wysp´ spokoju na wzburzonym oceanie 
rozp´dzonego, ha∏aÊliwego miasta. 

Kiedy opowiada o swoich pracowni-
kach, w jej oczach zapalajà si´ weso∏e 
iskierki. Jest dumna i szcz´Êliwa z po-
wodu ich zaanga˝owania w rozwój fir-

my. Od razu widaç, ˝e nie nale˝y do 
typu szefów-dyktatorów, ̋ e woli burz´ 
mózgów i rzeczowà dyskusj´ od autory-
tarnych rzàdów. Co nie znaczy, ̋ e spo-
tyka si´ tylko z lojalnoÊcià. Jej asystent 
za∏o˝y∏ w∏asnà firm´ na bazie poufnych 
danych, stanowiàcych najwi´kszà ta-
jemnic´ DERMIKI. 

– Szkoda mi czasu na handryczenie 
si´ w sàdach – mówi Zwoliƒska. – ̊ ycie 
jest na to za krótkie. A ˝e los nie jest 
sprawiedliwy, przekona∏am si´, kiedy 
zachorowa∏ mój ojciec. Przecie˝ ktoÊ 
tak dobry i uczciwy jak on, powinien 
odejÊç bez niepotrzebnej m´ki.

Âmierç ukochanego taty, ci´˝ka cho-
roba brata i jej w∏asne dolegliwoÊci zdro-
wotne nieustannie uczà jà pokory wobec 
˝ycia. Szuka wytchnienia w ksià˝kach 
i w muzyce. To ona pomog∏a jej poznaç 
drugiego m´˝a. Wpadli sobie w oko na 
wycieczce do W∏och. Ale dopiero, kie-
dy odkryli, ˝e ten sam utwór muzycz-
ny – koncert b-moll Czajkowskiego 
– porusza ich dusze, zrozumieli, ˝e 
sà sobie przeznaczeni. Pawe∏ porzu-
ci∏ dla niej kawalerskie ˝ycie, które-
go do tej pory strzeg∏ zazdroÊnie jako 
rasowy ˝eglarz i podró˝nik. Pozwoli∏ 
nawet przeprowadziç si´ z ulubionego 
ÊródmieÊcia do domu pod Warszawà. 
Od czasu do czasu on wyp∏ywa w da-
lekomorski rejs, ona zaÊ zabiera wa-
lizk´ ksià˝ek i jedzie do sanatorium. 
Móc czytaç przez ca∏y dzieƒ, to dla niej 

pe∏nia szcz´Êcia. Raz do ro-
ku jadà na wspólne waka-
cje, które planuje Pawe∏. 
Czasem jest to sybarycki 
pobyt na Hawajach, cza-
sem zwiedzanie miast 
i wsi Bretanii, a czasem 
pe∏na trudów w∏ócz´ga 
z plecakiem po Chinach. Ta 
ostatnia by∏a dla niej praw-
dziwym wyzwaniem.

– To ile godzin b´dziemy 
dzisiaj jechaç Pawe∏ku, 
pyta∏am za ka˝dym ra-
zem, kiedy wsiadaliÊmy 
do pociàgu – opowiada ze 
Êmiechem pani Jolanta. 
– Dzisiaj trzydzieÊci pi´ç, 
odpowiada∏ ze spokojem 
mój mà˝.

W tej podró˝y znów 
zrozumia∏a, ˝e jednak 
jest silna. To nic, ˝e ja-
ko dziecko p∏aka∏a przy 
Êpiewaniu kol´d, a wie-
ku 12 lat umiera∏a razem 
z Podbipi´tà w „Trylogii” 

Sienkiewicza, ˝e zapada na depresj´ 
po obejrzeniu filmu Bergmana i nie 
mo˝e spaç po przeczytaniu So∏˝enicyna, 
Suworowa czy Nowaka Jezioraƒskiego. 
Kiedy przychodzi trudny ˝yciowy 
moment, potrafi si´ zmobilizowaç, 
okie∏znaç emocje i nie wpadaç w pa-
nik´. Dobrà szko∏´ opanowywania wy-
buchów z∏oÊci przesz∏a jeszcze w la-
tach osiemdziesiàtych. Cz´sto musia∏a 
za∏atwiaç urz´dowe sprawy w zwiàzku 
z firmà. Ka˝dy „prywaciarz” w gàszczu 
komunistycznych przepisów dostawa∏ 
bia∏ej goràczki. Ona równie˝. A˝ pew-
nego dnia pomyÊla∏a: przecie˝ moja 
wÊciek∏oÊç niczego tu nie zmieni, a tyl-
ko stargam sobie nerwy. I umówi∏a si´ 
sama ze sobà, ̋ e na za∏atwienie ka˝dej 
sprawy ma pi´ç podejÊç, podczas któ-
rych nie wolno jej si´ awanturowaç. 
Dopiero jeÊli za piàtym razem nic nie 
za∏atwi, mo˝e wybuchnàç. I ogarnà∏ 
jà spokój, którym nieraz zaskakiwa∏a 
urz´dników.

Tego spokoju wcià˝ uczy si´ równie˝ 
z ksià˝ek. I to zarówno od ch∏odnego, 
zdystansowanego do spraw tego Êwiata 
de Mello, jak i od pe∏nej nami´tnoÊci 
Scarlett z „Przemin´∏o z wiatrem”. To 
za nià powtarza: pomyÊl´ o tym jutro. 
Zamyka biuro i idzie z m´˝em do kina. 
Najlepiej na perfekcyjnie zagranà ko-
medi´ romantycznà albo film psycho-
logiczny. Na Bergmana czy von Triera 
nie ma ju˝ ani si∏y ani ochoty. 
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EKO WITRYNA

Gotowanie z „podglàdem”
Decydujàc si´ na zakupy „w domu”, 

czyli korzystajàc z najnowszego katalo-
gu firmy wysy∏kowej „Quelle”, mo˝na 
otrzymaç w upominku m.in. zestaw 
do nowoczesnego gotowania (ELO). 
Pod przezroczystymi, ˝aroodporny-

mi szklanymi pokrywami, z szerokim 
brzegiem ze stali szlachetnej, mo˝na 
gotowaç z „podglàdem”. Bez zdejmowa-
nia pokrywy mo˝na zajrzeç do Êrodka, 
a goràca para pozostanie w garnku. 
Daje to mo˝liwoÊç gotowania z ma∏à 
utratà witamin. Wielowarstwowe dna 
zapewniajà ponadto optymalne przewo-
dzenie ciep∏a, czyli oszcz´dnoÊç ener-

gii. Poszerzajàc swojà ofert´ „Quelle” 
potwierdza, ˝e jego katalogi nie bez 
przyczyny nazywane sà „kilogramo-
wymi domami towarowymi”.

Skóra w borowinie
Maska borowinowa do cia∏a jest skon-

centrowanym preparatem redukujàcym 
tkank´ t∏uszczowà i objawy cellulitu. 
Dzi´ki zawartoÊci krzemionki popra-
wia napi´cie, elastycznoÊç i ogólny 

wyglàd skóry. Borowina odtruwa po-
nadto skór´, u∏atwia eliminacje tok-
syn i zanieczyszczeƒ oraz posiada 
silne w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne. 
Dostarcza cennych substancji czyn-
nych, takich jak zwiàzki huminowe, 
makro i mikroelementy, aminokwasy, 
polisacharydy i fitohormony. Stymuluje 
komórkowà przemian´ materii i zwal-
cza wolne rodniki. Maska przyspiesza 
regeneracj´ skóry i poprawia jej kolo-
ryt. Po zastosowaniu maski skóra jest 

j´drna i dobrze napi´ta. Jej stosowanie 
pomaga wyszczupliç sylwetk´.

„Zdrowe” skarpety
Skarpety z lnu i jego mieszanek 

sà wygodne, higroskopijne i trwa∏e. 
Zapewniajà stopie komfort - hamujà roz-
wój bakterii i powodujà dobre ukrwie-
nie stóp. Stopy w lnianych skarpet-
kach nie m´czà si´ tak szybko, a nogi 
zachowujà dobrà kondycj´ (co zosta∏o 

potwierdzone w badaniach przeprowa-
dzonych w klinikach ortopedycznych). 
Tymczasem zwi´kszona potliwoÊç i 
wzrost temperatury cia∏a spowodowa-
ne oddzia∏ywaniem niektórych surow-
ców w∏ókienniczych oraz gromadzone na 
powierzchni odzie˝y ∏adunki elektrosta-
tyczne mogà byç przyczynà zmian wielu 
wskaêników procesów fizjologicznych 
zachodzàcych w organizmie cz∏owieka. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku 
odzie˝y najbli˝szej cia∏u.

www.pronatura.pl
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Ekologiczny
proszek �
co to znaczy?
Co oznacza �ekologiczny
proszek� dla konsumenta?

Kiedy s�yszymy, �e Þ rma uzyska�a certy-
Þ katy ISO 14001 i EMAS, mo�emy by�
pewni, �e producent jest  zobligowany do 
przestrzegania regulacji �rodowiskowych,
do analizowania w jakim stopniu �rodowi-
sko naturalne jest wystawione na ryzyko, 
do opracowywania celów �rodowiskowych
do osi�gni�cia, do realizacji za�o�onych
planów i do zapewniania nieustannej 
redukcji wp�ywu na �rodowisko.
Przyk�adem takiej Þ rmy jest Danlind, 
producent proszku JELP, który otrzyma�
certyÞ katy ISO 14001 i EMAS ju� w 2000 r.

Gdy wybieramy produkt Þ rmy posiadaj�cej
certyÞ kat �rodowiskowy, wspieramy jej 
rozwój, a co za tym idzie, rozwój ochrony 
�rodowiska naturalnego.

Proszek JELP z racji swojego specjalnego 
sk�adu, zapewnia bezpiecze�stwo nie 
tylko dla �rodowiska naturalnego, ale 
przede wszystkim dla wra�liwej skóry 
cz�owieka. 

G�ównymi odbiorcami tego hipoalergicz-
nego proszku s� niemowl�ta, alergicy,
a tak�e osoby troszcz�ce si� o czysto��
otaczaj�cej natury.

Surowce i �rodowisko

Sk�adniki aktywne, które s� zastosowane 
w proszkach JELP, ulegaj� biodegradacji, 
co oznacza, �e poszczególne sk�adniki
ulegaj� rozk�adowi na drobne mikro-orga-
nizmy w naturalnym procesie rozpadu.
Normy UE wymagaj� 90% poziomu biolo-
gicznego rozpadu, który stanowi podstaw�
do uzyskania certyÞ katu. W przypadku 
Þ rmy Danlind, zastosowane aktywne sub-
stancje ulegaj� biodegradacji na poziomie 
a� 99%!

Sk�adniki szkodliwe, których proszek JELP  
nie zawiera w swoim sk�adzie to:

� Wybielacze optyczne
� Rozja�niacze chemiczne
� Aktywatory TAED
� Fosforany
� Substancje LAS (ABS)
� Agresywne �rodki zapachowe
� Sztuczne barwniki

Substancje te powoduj� wykwity glonów 
w zbiornikach wodnych, powoduj� inge-
rencj� w naturalne procesy biologiczne 
w glebie oraz zabijaj� organizmy �ywe
w wodzie. 
Sk�adniki te s� równie� szkodliwe dla skóry 
cz�owieka, powoduj�c odczyny alergiczne 
i wysuszanie skóry.

A co Ty mo�esz zrobi�
dla �rodowiska naturalnego?

� Pierz ubrania w temperaturze 60°C.
 Gdy stosujesz dobrej jako�ci proszek, 

np.: JELP, pranie w wy�szych temperatu-
rach nie jest konieczno�ci�.

 Aby utrzyma� �adny zapach r�czników
i bielizny po praniu, wystarczy zrobi�
pranie w 90°C raz na miesi�c

� Dozuj proszek w �cis�ej zgodno�ci
z twardo�ci� wody. Mo�esz zadzwoni�
do lokalnego dostawcy wody i otrzyma�
dok�adny wska�nik twardo�ci wody 
w Twoim regionie

� Nie przesadzaj z dozowaniem proszku. 
Nie otrzymasz czystszego prania, je�li
wsypiesz wi�cej proszku, a wywierasz 
wi�kszy wp�yw na �rodowisko naturalne 
(zw�aszcza w przypadku stosowania 
normalnych proszków)

� Stosuj p�yn do zmi�kczania tylko sztucz-
nych tkanin

� Je�li posiadasz przydomow� oczyszczal-
ni� �cieków, stosuj wy��cznie proszek 
bez fosforanów (np.: JELP)

Po wi�cej informacji na temat ekologii, 
usuwania trudnych plam, piel�gnacji skóry 
cz�owieka oraz zapobiegania alergii
zapraszamy na stron� www.jelp.pl
Ewentualne pytania prosimy kierowa� na 
adres mailowy: biuro@jelp.pl 

Opr. �aneta Geltz

1996 Atest Pa�stwowego Zak�adu Higieny w Warszawie
1997 Pozytywna Opinia Katedry i Kliniki Dermatologii na Akademii Medycznej
 w Poznaniu
1998 Pozytywna Opinia Instytutu Pediatrii w Poznaniu
1999 Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
2000 CertyÞ kat �rodowiskowy przyznany producentowi proszku JELP za spe�nianie
 norm ISO 14001
2000 Wysoka Ocena wydana przez Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA Test
 w Warszawie � �produkt przyjazny dla skóry ludzkiej�
2002 Nagroda �HIT-2002 Najlepsze dla Dziecka� w rankingu czytelników MAMO TO JA
 w kategorii ��rodki do prania z przeznaczeniem dla noworodków
 i ma�ych dzieci�
2003 Nagroda �PRODUKT ROKU 2003 dla ALERGIKA� ��najbezpieczniejszy
 i najbardziej wskazany produkt dla alergików� przyznana przez O�rodek Bada�
 �Dziecko Alergiczne�  

Posiadane certyÞ katy,
wyró�nienia i nagrody dla proszku JELP:

Testy kliniczne dowodz�,
�e proszki JELP s� doskonale 
tolerowane przez niemowl�ta,
alergików i nie wywieraj�
�adnego wp�ywu na skór�
cz�owieka oraz
�rodowisko naturalne.

� siedziba producenta proszku JELP w Danii.

���������������� ��������������������

zapraszamy na stron´:



Skàpo odziani pr´˝yliÊmy na-
sze cia∏a przez letnie miesiàce. 
Lato to wspania∏y czas, by 
pozwoliç cia∏u rozkwitnàç. 

Ka˝dy z nas móg∏ wyobraziç sobie, ˝e 
jest pi´knà, egzotycznà roÊlinà, która 
mo˝e rosnàç, dojrzewaç i kwitnàç. Ale 
trzeba by∏o chcieç tej zmiany, bo na 
co dzieƒ mamy tendencj´ do garbienia 
si´, kulenia, przekrzywiania, wciska-
nia g∏owy w ramiona. Tak „schowani” 
czujemy si´ bezpiecznie. Nasze cia∏o 
wiele o nas mówi, dlatego powinniÊmy 
bacznie siebie obserwowaç i „s∏uchaç”, 
co wtedy dzieje si´ w umyÊle. Jaka (ja-
ki) jestem, co czuj´, kiedy spuszczam 
g∏ow´, a jaka (jaki), kiedy mam przed 
sobà horyzont, albo na odwrót, widz´ 
tylko czubki swoich butów? Cia∏o rów-
nie˝ „mówi” i wa˝ne, by szanowaç jego 
g∏os – jego zm´czenie, jego ból. Bardzo 
cz´sto nadwer´˝amy cia∏o, nie pilnuje-
my, by si´ dobrze wyspa∏o, ̋ eby dobrze 
zjad∏o i ono w pewnym momencie mó-
wi: stop. Nie warto czekaç do tragicz-
nych momentów. Cia∏o jest Êwiàtynià 

ducha i jeÊli chcemy byç pi´kni przez 
ca∏e ˝ycie, piel´gnujmy je.

Iza Sznajder jest psychologiem, 
pracuje w Centrum Stresu przy 
Karolinska Instytut w Sztokholmie. 
Jej cia∏o po raz pierwszy da∏o o so-
bie znaç na studiach. „By∏am s∏aba, 
ciàgle zm´czona, z bolàcà g∏owà, taka 
nie pe∏na. Po prostu czegoÊ mi w ̋ yciu 
brakowa∏o, zacz´∏am wi´c szukaç przy-
czyny, zacz´∏am zastanawiaç si´, czego 
naprawd´ chc´. Cz´Êciej cz∏owiek le-
piej wie, czego nie chce, ale wiedzieç, 
czego si´ naprawd´ pragnie, to wiel-
ka sztuka. Wtedy te˝ rozpocz´∏am etap 
ws∏uchiwania si´ w g∏os mojego cia∏a. 

W trakcie zawodowej psychoterapii, 
z bardziej doÊwiadczonymi psycholo-
gami, dowiedzia∏am si´, co mieszka 
w moim ciele, a by∏y tam rozmaite emo-
cje – wÊciek∏oÊç, strach, ale i mi∏oÊç 
i czu∏oÊç. Jako poczàtkujàca psycholog 
musia∏am si´ z tym zmierzyç. Zacz´∏am 
pracowaç z cia∏em, dotykaç, czuç, 
masowaç, byç z tym cia∏em i byç tym 
cia∏em jednoczeÊnie. Nie chodzi tylko o 
dotyk, chodzi te˝ o dotyk. Krzycza∏am, 
p∏aka∏am, wy∏am i tupa∏am. Chodzi∏am 
na masa˝e, zacz´∏am çwiczyç tai–chi, 
zacz´∏am taƒczyç. Ka˝dy mo˝e to zrobiç, 
nigdy nie jest za póêno. Lubimy, kiedy 
dotykajà nas inni, a kiedy same dotyka-
my swojej twarzy, swoich piersi, swoje-
go brzucha ... tam jest wielka tajemni-
ca, którà warto odkryç. Od dotyku si´ 
zaczyna. Chodzi te˝ o to, by dla siebie 
umalowaç usta, pomalowaç paznokcie. 
JeÊli to pochodzi z wn´trza, stanie si´ 
radoÊcià, którà poczujemy w ca∏ym 
ciele. Nie wolno mieç te˝ z∏udzeƒ, raz 
wyrzucone emocje powracajà i d∏ugo 
majà takie tendencje. Dlatego wa˝na 

jest ÊwiadomoÊç cia∏a, bo je˝eli ju˝ 
zna si´ drog´ któr´dy emocje wracajà 
i gdzie si´ lokujà, cz∏owiek staje si´ 
bardziej czujny, ma wi´kszà mo˝liwoÊç 
wyboru i kontrolowania sytuacji. Mo˝e 
powiedzieç: nie! stop, nie chc´. Wol´ 
taƒczyç ni˝ si´ z∏oÊciç.”

Cia∏o mo˝e byç du˝e i ma∏e, chude i 
grube, ale jeÊli jest ̋ ywe, to zawsze jest 
pi´kne. Cia∏u s∏u˝y ruch, gracja, s∏u˝y 
˝ycie. Anka taƒczy tango od trzech lat. 
Uwa˝a, ̋ e to w ogóle niesamowita przy-
goda to tango. „Chyba jest lepsze ni˝ 
flamenco, poniewa˝ taniec z partnerem 
daje wi´cej mo˝liwoÊci. Tam rozmawiasz 
sama z ˝ywio∏ami, z wszechÊwiatem, 

a tu masz jeszcze kogoÊ obok, drugie 
cia∏o, które te˝ coÊ wyra˝a, które te˝ 
szuka i usi∏uje nawiàzaç kontakt i nie 
zawsze jest to ∏atwe. Poczàtek nauki 
tanga to jedna wielka k∏ótnia, êle sta-
wiasz kroki, êle si´ wyginasz, dopóki 
nie zaskoczysz, co w∏aÊciwie chce to 
drugie cia∏o, co chce mój partner, co ja 
chc´ mu powiedzieç. Bo tango to taniec 
serca. Zresztà w samych tekstach tan-
ga jest du˝o o mi∏oÊci i Êmierci, o mat-
ce, o tych wszystkich trudnych uczu-
ciach. Mia∏am kiedyÊ instruktork´, 
która mówi∏a, ˝e cia∏o kobiety to dwa 
˝ywio∏y; woda i lwica. Trzeba byç lwicà; 
chodziç z gracjà, z dumà, z ogniem. 
I trzeba byç jak woda, która p∏ynie, któ-
ra ma zdolnoÊç poddawania si´, która 
nie stawia oporu”. I w ˝yciu jest tak, 
jak w tangu.

Szacunek dla w∏asnego cia∏a zaczy-
na si´ budowaç w dzieciƒstwie, kiedy 
rodzice nas akceptujà, dotykajà, kochajà, 
tulà, pieszczà. W doros∏ym ˝yciu to 
przemienia si´ w przyjemnoÊç, czystà 
zmys∏owoÊç poruszania si´. To prze-

cie˝ wzmacnia poczucie wartoÊci, two-
rzy harmoni´ w ciele i wyzwala gracj´. 
Bo˝ena uwa˝a, ˝e kto nie lubi swojej 
fizycznoÊci, nie lubi swojej osobowoÊci. 
Ma 26 lat, jest szcz´Êliwà m´˝atkà. 
W trudnych chwilach, kiedy za du˝o 
myÊli o zb´dnych kilogramach, przy-
wo∏uje przeczytanà gdzieÊ informacj´, 
˝e lustro k∏amie – jak si´ w nie patrzy, 
widzi si´ osob´ o jednà trzecià szerzà 
ni˝ jest w rzeczywistoÊci. „To mi poma-
ga, tak samo, jak akceptacja rodziny 
i myÊlenie, ̋ e nie jest przesadnie wa˝ne, 
jak wyglàdamy, ale jak si´ czujemy.” 

Kobiety, które nie wynios∏y z do-
mu pozytywnych wzorów kobiecoÊci, 

Gra˝yna Dobroƒ

 swoje 
„Z kobietami, i w ogóle ze wszystkimi ludêmi jest tak jak z drzewami. 
Tyle drzew, ka˝de inne (...) i na swój sposób pi´kne.”

(Wojciech Eichelberger)

Kocham
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majà k∏opoty z cià˝à, z rodzeniem, 
z opiekà nad niemowl´tami. Sylwia zur 
Schmiede, autorka ksià˝ki „365 afirma-
cji na spe∏nione ˝ycie” polubi∏a swoje 
cia∏o, gdy by∏a w cià˝y. „Mój brzuch 
stawa∏ si´ okràglejszy i nie mieÊci∏ 
si´ w ubraniu, moje piersi stawa∏y si´ 
pe∏niejsze i ci´˝sze, moje sutki by∏y tak 
twarde, ˝e czasami rozkosznie bola∏y. 
Wszystkie sprawy, które wczeÊniej by∏y 
dla mnie wa˝ne, stopniowo traci∏y zna-
czenie. Nie przeszkadza∏o mi nawet to, 
˝e chodzi∏am jak kaczka. Sta∏o si´ dla 
mnie jasne, ˝e moje cia∏o nie nale˝y 
wy∏àcznie do mnie, ̋ e dziel´ je z kimÊ, 
kto we mnie znalaz∏ wygodne schronie-
nie i dostosowa∏ je do swoich potrzeb. 
To by∏o pi´kne”. Natomiast Marta, od 
urodzenia dziecka, nie znosi swego 
wyglàdu. „Nie pokocham swego cia∏a, 
dopóki nie b´d´ mog∏a w∏o˝yç starych 
ubraƒ. Ju˝ dwa i pó∏ roku zmagam si´ 
z tym i wcià˝ wa˝´ 69 kg przy wzroÊcie 
1,64m. To jest dla mnie rodzaj kalec-
twa, to mnie nie uszlachetnia, m´cz´ si´ 
i zazdroszcz´ tym, którzy nie wiedzà 
co to odparzenia na udach”. Warto 
mieç jednak odwag´ w akceptowaniu 
zmian. Przecie˝ z sukienek wyrasta 
si´ nie tylko w sensie fizycznym, ale 
te˝ psychologicznym. Czas je od∏o˝yç 
i zmieniç. To jest pierwszy bezwarun-
kowy krok, który pozwoli iÊç dalej. To 
mo˝e byç ca∏kiem ciekawe poznawaç 
nowe rozmiary, to tak jak poznawaç 
nowe przestrzenie. Mo˝e zdarzyç si´ 
tak, ̋ e kiedy zaakceptujemy ten proces, 
kilogramy same spadnà. Poddajàc si´, 
wszystko staje si´ mo˝liwe. Jak napisa∏ 
Anthony de Mello w „Przebudzeniu”: 
„Ilekroç usi∏ujesz si´ czegoÊ wyrzec, ule-
gasz z∏udzeniu...Ilekroç wyrzekasz si´ 
czegoÊ, wià˝esz si´ z tym na zawsze...Tak 
d∏ugo, jak z tym walczysz, tak te˝ d∏ugo 
dajesz temu moc. Dok∏adnie taka moc, 
jak t´, którà wk∏adasz w walk´...Tak 
wi´c musisz przyjàç „swoje demony”, 
bo kiedy z nimi walczysz, to dajesz im 
si∏´...Pojmij prawdziwà wartoÊç takiego 
czy innego obiektu, a ju˝ nie b´dziesz 
si´ musia∏ go wyrzekaç”. ˚ona Paw∏a 
zawsze by∏a pot´˝nà kobietà. Kiedy jà 
pozna∏, wstydzi∏a si´ swojego cia∏a. 
A on, drobniutki ch∏opak uwielbia∏ jà 

w ca∏oÊci. „Przytula∏em si´, przytulam 
i b´d´ przytula∏. Waga i wzrost nie 
majà tu znaczenia, choç naprawd´ je-
stem mikroskopijny przy ma∏˝once. Po 
pi´ciu latach powiedzia∏a mi: – Wiesz, 
wszystkie moje kole˝anki by∏y przytu-
lane przez ch∏opaków, tylko nie ja, bo 
by∏am taka wielka. JesteÊ pierwszym 
m´˝czyznà, który mnie przytula. – Jak 
si´ k∏adziemy spaç, to przytuleni, jak 
si´ budzimy, te˝ przytuleni, i dzi´ki 
temu moja ukochana ˝ona nie ma ju˝ 
kompleksów.

Wojciech Eichelberger, w ksià˝ce 
„Elementarz dla kobiety i m´˝czyzny”, 
pisze: „Kobieta pogodzona ze sobà, 
cieszy si´, ̋ e jest kobietà. Lubi sie-
bie, swoje cia∏o bez wzgl´du na 
to, jak ono si´ ma do aktualnie 
obowiàzujàcych standardów es-
tetycznych i mody. Pi´kna ko-
bieta tak naprawd´ nie intere-
suje si´ tym, jak wyglàda, nie 
patrzy w lustro. Jest kobietà 
wewn´trznà. Z kobietami 
i w ogóle ze wszystkimi ludêmi 
jest tak, jak z drzewami. Tyle 
drzew, ka˝de inne (...) i na 
swój sposób pi´kne.” 

Autorka prowadzi audycje 
w III Programie Radia- m.in. 
„Zdrowym byç”. Jest te˝ 
autorkà ksià˝ki „Zdrowie na 
okràg∏o”.
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Od kilkunastu lat mo˝na 
mówiç o swoistym prze-
∏omie w zmaganiu si´ 
z problemem urazów ko-

lana. Wià˝e si´ to z powstaniem 
– równie˝ w Polsce – oÊrodków 
zajmujàcych si´ diagnostykà i chi-
rurgià kolana. Nie mo˝na jednak 
wcià˝ mówiç o ca∏kowitym prze∏omie 
w leczeniu tych urazów. Leczenie bo-
wiem to nie tylko jednorazowy za-
bieg, rekonstrukcja stawu itp., ale 
proces, w którym ka˝dy element 
ma niezwykle istotne znaczenie. 
Bardzo wa˝nym ogniwem w proce-
sie przywracania pe∏nej sprawnoÊci 
kolana – w rehabilitacji jest zaopa-
trzenie pourazowe. Niestety nadal 
podstawowym sposobem unieru-
chamiania po urazie, równie˝ nie 
wymagajàcym zabiegu operacyjne-
go, jest gips. Tradycyjny opatrunek 
gipsowy powoduje jednak ca∏y sze-
reg komplikacji a nawet powik∏aƒ 
w leczeniu kolana, nie wspominajàc 
ju˝ o wyd∏u˝eniu procesu rehabili-
tacji. Powik∏ania stosowania gipsu 

dotyczà wielu narzàdów: skóry – np. 
wypryski, zmiany martwicze; uk∏adu 
krà˝enia – zaburzenia krà˝enia w 
obr´bie stawu pod opatrunkiem; 
systemu nerwowego- np. nieod-
wracalne przykurcze spowodowane 
niedokrwieniem nerwów. W obr´bie 
kolana dominujàcym powik∏aniem 
stosowania gipsu jest zesztywnie-
nie stawu kolanowego. Gips nie 
umo˝liwia utrzymania w∏aÊciwej 
higieny, nie daje mo˝liwoÊci kon-
troli zmian zachodzàcych pod opa-
trunkiem (kontrolowanie i zmiana 
opatrunków pooperacyjnych wyma-
ga wycinania okienek w gipsie, co 
mo˝e doprowadziç do powstania 
obrz´ków i uszkodzeƒ skóry), nie 
mówiàc ju˝ o dyskomforcie spo-
wodowanym wagà tego rodzaju 
opatrunku. 

Skutecznà i zarazem komfortowà 
pod wieloma wzgl´dami dla pacjen-
ta alternatywà sà ortezy wykona-
ne z lekkich materia∏ów. Stosowanie 
ortez – potocznie nazywanych te˝ 
∏uskami – pozwala na unikni´cie 

opisywanych powy˝ej powik∏aƒ 
i zdecydowanie skraca czas rehabi-
litacji, umo˝liwiajàc jej wczeÊniejsze 
rozpocz´cie. W procesie leczenia 
wa˝nà rol´ odgrywa psychiczna 
kondycja pacjenta. Stosowanie 
gipsu nie poprawia psychicznego 
komfortu pacjenta, stosowanie zaÊ 
∏usek umo˝liwia funkcjonowanie bez 
obcià˝eƒ powik∏aniami leczenia oraz 
pozwala na utrzymanie w∏aÊciwej 
higieny – ortezy mo˝na bowiem 
zdejmowaç, istnieje dost´p powie-
trza do gojàcych si´ ran. Równie˝ 
waga ∏usek jest nieporównywalnie 
ni˝sza ni˝ klasycznego opatrunku 
gipsowego. Równie˝ zak∏adanie 
∏usek jest stosunkowo proste 
i nie wymaga ka˝dorazowej wizyty 
u specjalisty.

I wreszcie – last but not least – es-
tetyka ortez wobec której nie mo˝na 
nawet mówiç o estetyce opatrunku 
gipsowego...

¸uski znajdujà swe zastosowa-
nie w chirurgii, ortopedii – szcze-
gólnie w obr´bie kolana, w reha-
bilitacji i neurologii – stabilizujàc 
stawy a zarazem umo˝liwiajàc 
chodzenie (stàd te˝ inna nazwa or-
tez – ∏usek – stabilizatory stawów) 
a tak˝e w intensywnej opiece me-
dycznej – zapobiegajàc przykur-
czom u osób nieprzytomnych lub 
z uszkodzeniem centralnego uk∏adu 
nerwowego. 

Zgadzajàc si´ ze starym ∏aciƒskim 
adagium „salus infirmorum supre-
ma lex” – odpowiedê na pytanie 
postawione w tytule brzmi chyba 
jednoznacznie... 

Niezbyt cz´sto uÊwiadamiamy sobie, ˝e wÊród licznych 
urazów, uszkodzeƒ spowodowanych wypadkami ko-
munikacyjnymi, wypadkami przy pracy, uprawianiem 
sportu (a istnieje swoista moda na uprawianie sportów 
ekstremalnych) - urazy stawu kolanowego jawià si´ jako 
problem spo∏eczny, bowiem bardzo cz´sto dotykajà oso-
by m∏ode, aktywne zawodowo. Pojawia si´ koniecznoÊç 
czasowej rezygnacji z podejmowania pracy a niekiedy 
nawet zmiany ca∏ej ˝yciowej aktywnoÊci. Badania staty-
styczne wskazujà na fakt, i˝ rocznie uszkodzenia stawu 
kolanowego dotykajà oko∏o 0,8 procenta ca∏ej populacji.

A R T Y K U ¸  S P O N S O R O W A N Y

Orteza czy gips...?
„Ka˝dy chory ma dwa cierpienia: 
swojà chorob´ i jej leczenie...” 

Delort
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Kosmetyka naturalna nie jest 
wymys∏em naszych czasów. 
Do dziÊ zachowa∏y si´ recep-
tury na cienie do powiek kró-

lowej Nefretete, maseczki Kleopatry czy 
krem cesarzowej Sissi. Jednak wiele 
recept pi´knoÊci przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie posz∏o w za-
pomnienie, kiedy na poczàtku XX wie-
ku rozpocz´∏a si´ masowa produkcja 
myde∏, szamponów, kremów, pomadek. 
Szybko rozwijajàcy si´ przemys∏ kosme-
tyczny wprowadza∏ coraz wi´cej pro-
duktów syntetycznych i chemicznych 
konserwantów. Przemys∏owe kosmetyki  
wygodne w u˝yciu, d∏ugo zachowujàce 
trwa∏oÊç i przynoszàce natychmiasto-
we efekty, jak na przyk∏ad farby do 
w∏osów, znajdowa∏y coraz wi´cej na-
bywców. Od kiedy jednak zacz´∏y 
si´ zdarzaç coraz cz´stsze przypadki 
uczuleƒ wywo∏ywanych przez sub-

stancje konserwujàce, wype∏niajàce 
i barwniki  stosowane w przemyÊle ko-
smetycznym, wzros∏o zainteresowanie 
tym, co naturalne.

Cenne, bo naturalne
Zwolennicy kosmetyków natural-

nych powo∏ujà si´ na wzgl´dy etycz-
ne i ekologiczne. Uwa˝ajà, ˝e Êrodki 
kosmetyczne powinny byç nie tylko ko-
rzystne dla skóry, ale tak˝e nieszkodliwe 
dla Êrodowiska. Nie mogà byç np. testo-
wane na zwierz´tach, ani byç pozyski-
wane z gatunków zwierzàt, którym grozi 
wymarcie. Proponujà tak˝e zastàpienie 
pojemników z tworzyw sztucznych opa-
kowaniami z materia∏ów naturalnych. 
Takie kosmetyki nie sà tanie. Mo˝na 
je kupiç m.in. w sklepach oferujàcych 
produkty ekologiczne. 

Moda na natur´ spowodowa∏a, ˝e 
wielu producentów ch´tnie umieszcza 

na opakowaniach swoich produktów 
okreÊlenie „naturalny” w nadziei, ̋ e to-
war lepiej si´ sprzeda. Pod takim has∏em 
wchodzà na rynek nowe, ma∏e firmy. 
Ale tak˝e wielkie koncerny starajàc si´ 
utrzymaç swojà pozycj´ podkreÊlajà, ̋ e  
w swoich produktach stosujà substancje 
naturalne. Jakà mamy gwarancj´, ˝e 
w wielu przypadkach nie jest to tylko 
chwyt reklamowy? Skàd mamy wiedzieç, 
czy kosmetyk jest rzeczywiÊcie natural-
ny?  - Niestety, nie ma ̋ adnej normy, któ-
ra okreÊla∏aby precyzyjne, jaki kosmetyk 
mo˝na uznaç za naturalny - mówi Beata 
Przybyszewska-Kujawa, kosmetolog 
z Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia 
Estetyka, wspó∏za∏o˝ycielka Polskiego 
Stowarzyszenia Kosmetycznego. - Ale 
na pewno niewielki dodatek natural-
nego olejku czy  wyciàgu roÊlinnego 
nie upowa˝nia do u˝ywania okreÊlenia 
„produkt naturalny”, zw∏aszcza jeÊli 

 z natury

Moda na zdrowy, naturalny styl ˝ycia dotyczy tak˝e 

piel´gnacji urody. Firmy kosmetyczne oferujà coraz 

wi´cej produktów nazywanych „natur”, „bio”, 
„eko”. Niektóre przyciàgajà nas prostotà eko-

logicznych opakowaƒ, subtelnym zapachem albo 

barwà, choç tak naprawd´ nie zawsze wiemy, 

ile w nich naturalnoÊci. Czy sà sposoby, aby 

rozpoznaç prawdziwà natur´ kosmetyków?

Pi´kno
Joanna Mandes 
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Pi´kno
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wi´kszoÊç sk∏adników receptury tego 
kosmetyku stanowià surowce syntetycz-
ne - dodaje. - MyÊl´, ˝e wielu produ-
centów nadu˝ywa okreÊlenia „natu-
ralny”. W wi´kszych miastach Polski 
zosta∏y otwarte niewielkie sklepy 
w stylu „Body Shop” oferujàce r´cznie 
wyrabiane myd∏o, kosmetyki naturalne 
firm takich jak: Lepo Line, Sense Body, 
Sense Filosophy, czy  L’Occitane. Ta 
ostatnia ma zresztà sieç swoich w∏asnych 
sklepów w Polsce. Równie˝ gabinety 
kosmetyczne korzystajà z wielu zna-
komitych linii kosmetyków natural-
nych (np. Lakshmi, Thalgo,  Femi, 
Torf Corporation, Norel) oferujàc ich 
detaliczne wersje swoim klientkom – 
mówi Beata Przybyszewska-Kujawa. 
I dodaje, ˝e zawsze trzeba sprawdziç 
dat´ trwa∏oÊci kosmetyku. Produkty, 
które majà krótszy okres przydatnoÊci 
do u˝ycia (do roku), na ogó∏ zawierajà 
mniejszà iloÊç Êrodków konserwujàcych 
od tych, których termin przydatnoÊci 
wynosi trzy lata. Kosmetyki naturalne 
bywajà równie˝ dro˝sze od  innych.

Szczypta chemii
Ca∏kowicie naturalny by∏by jedy-

nie kosmetyk bez jakichkolwiek do-
datków chemicznych. Ale takiego nie 
kupimy w sklepie. – W wielu produk-
tach muszà byç zastosowane emulga-
tory, Êrodki konserwujàce (dzia∏ajàce 
przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybi-
czo, przeciwpleÊniowo), a tak˝e Êrodki 

przeciwutleniajàce i barwniki, których 
pozyskanie z natury jest niemo˝liwe 
– mówi prof. Stanis∏aw Zabielski, der-
matolog. – OczywiÊcie by∏oby idealnie, 
gdyby te sk∏adniki by∏y pochodzenia 
naturalnego, choçby wtórnie przetwo-
rzone, ale w praktyce jest to albo trud-
no osiàgalne, albo bardzo kosztowne 
– dodaje.

Niemniej w wielu laboratoriach 
renomowanych firm kosmetycznych 
trwajà badania nad zastàpieniem syn-
tetycznych sk∏adników naturalnymi. 
Proponuje si´ np. wykorzystanie na-
turalnych barwników z aronii, jagód, 
porzeczek, buraka. Ju˝ dziÊ mo˝na 
utrzymaç opalenizn´ u˝ywajàc do 
kàpieli myd∏a w p∏ynie z dodatkiem 
henny i ekstraktu z orzecha w∏oskiego. 
Coraz powszechniej te˝ jako Êrodków 
przeciwutleniajàcych u˝ywa si´ wita-
min, g∏ównie E i betakarotenu.

Prosto z plantacji
Sk∏adniki naturalne stosowane 

w kosmetyce sà pochodzenia roÊlinnego, 
zwierz´cego i mineralnego. Szczególnie 
cenione sà surowce i sk∏adniki roÊlinne. 
Muszà byç dobrej jakoÊci, bo od tego 
zale˝y skutecznoÊç dzia∏ania kosme-
tyków. Nie powinny byç produkowa-
ne z roÊlin zachwaszczonych, nie-
odpowiednio przechowywanych czy 
zanieczyszczonych chemicznie. Do 
produkcji wykorzystuje si´ wyciàgi 
z  roÊlin od dawna znanych i cenionych 

w kosmetyce, np. nagietka, rumianku, 
lnu, pokrzywy, czarnej rzepy. Jednak 
szanujàce si´ firmy kosmetyczne nie 
korzystajà dziÊ z dziko rosnàcych zió∏, 
ale z roÊlin pochodzàcych ze specjali-
stycznych plantacji. Uprawia si´ je w 
miejscach wolnych od zanieczyszczeƒ 
chemicznych pod Êcis∏ym nadzorem. 

W nowoczesnej kosmetyce natu-
ralnej wykorzystuje si´ te˝ nowo od-
kryte sk∏adniki wielu  roÊlinnych, np. 
fitoestrogeny z soi i koniczyny, które 
dzia∏ajà na skór´ podobnie jak natu-
ralne hormony kobiece, estrogeny. 
W kosmetologii takie produkty okre-
Êla si´ mianem ksenoestrogenów. 
Wprowadza si´ te˝ wykorzystywane od 
dawnych czasów przez ró˝ne plemiona 
glony morskie, czyli algi i inne roÊliny 
morskie np. centella asiatica. 

Z produktów zwierz´cych u˝ywa si´ 
kolagenu i elastyny, rybiego t∏uszczu, 
mleka, produktów pszczelich. Z mi-
nera∏ów stosuje si´ ró˝nego rodzaju 
glinki, krzem, kwarc.

Kupujàc preparat kosmetycz-
ny zwracajmy uwag´ na to, jakie 
sk∏adniki zawiera i czy by∏ testowa-
ny dermatologicznie. Taka informacja 
powinna byç podana na opakowaniu. 
Pami´tajmy, ˝e niektóre naturalne ko-
smetyki te˝ mogà powodowaç uczule-
nia. Nie kupujmy preparatu, jeÊli jest 
w nim choçby jeden sk∏adnik, na który 
mamy alergi´. 
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W
arto przeczytaç

„Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki”

Barbara Stanis∏awczyk, 
Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

Spotkali si´ na Uniwersytecie Warszawskim jesienià 1981 r. 
Mieli swoje plany, marzenia, nadzieje. Ale nastàpi∏y strajki, stan 
wojenny, a potem du˝e zmiany. Wch∏on´∏o ich ̋ ycie. Stali si´ nie-
wolnikami robienia karier, zarabiania pieni´dzy i ho∏dowania za-
chodnim modom. Stracili idea∏y. Tylko g∏ówna bohaterka, Julia, 
pozosta∏a wierna dawno podj´tej decyzji. Czy by∏o warto? Oka˝e 
si´ po latach, kiedy dawni studenci spotkajà si´ ponownie...

Màdra i bardzo prawdziwa powieÊç, 
w której kilka pokoleƒ wspó∏czesnych 
Polaków odnajdzie samych siebie. 
Opowiada o wielkiej pasji, poszuki-
waniu odpowiedzi na najwa˝niejsze 
pytania w ˝yciu, a przede wszyst-
kim o konfrontacji m∏odzieƒczych 
marzeƒ i idea∏ów ze zmieniajàcà si´ 
rzeczywistoÊcià. To tak˝e powieÊç o 
mi∏oÊci, tej pierwszej, wielkiej i tej 
prawdziwej, na którà trzeba by∏o 
czekaç kilkanaÊcie lat. 

„Od jutra” jest 6 ksià˝kà w do-
robku Barbary Stanis∏awczyk, pisar-
ki, dziennikarki.

„Od jutra”

„Na okràg∏o zdrowym byç”
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Andrzej Szczeklik
Wydawnictwo Znak, Kraków 2004

Spójrzmy na esencjalnà sytuacj´ medycyny, która ods∏ania istot´ 
tego zawodu. Jest nià spotkanie dwu ludzi. Chorego z lekarzem. Na 
wo∏anie chorego o pomoc lekarz odpowiada, zwykle nie g∏osem, 
lecz uÊmiechem, gestem, mówiàc: ‘Stan´ obok Ciebie. Nie opuszcz´ 
Ci´. Razem spojrzymy w twarz Êmiertelnemu niebezpieczeƒstwu’. 
Wo∏anie chorego staje si´ dla lekarza powo∏aniem”. Takà prób´ 
znalezienia odpowiedzi na pytanie o sytuacj´ wspó∏czesnej me-
dycyny mo˝emy znaleêç w ksià˝ce wybitnego lekarza, a zarazem 
znawcy szeroko poj´tej sztuki - profesora Andrzeja Szczeklika.

Choroby przychodzà i odchodzà, zmienia si´ ich leczenie, ale 
cz∏owiek, jego natura pozostaje niezmienna. Natura cz∏owieka po-
siada - wed∏ug autora - uzdrowicielskà si∏´. Si∏´, na którà zwracali 
uwag´ ju˝ staro˝ytni ustami Hipokratesa: „primum non nocere” 
- przede wszystkim nie szkodziç. Lekarz ma byç pomocnikiem 
przyrody, a nie jej nauczycielem. Ludzkie istnienie wyra˝a si´ w 
szeroko poj´tej sztuce, która - jak natura - ma oczyszczajàcà moc. 
To sztuka prowadzi∏a i dziÊ prowadziç mo˝e do katharsis - do uko-

jenia i z∏agodzenia uczuç. 
S∏owa profesora Szczeklika sà bar-

dzo aktualne w czasie, gdy próbuje si´ 
niekiedy rol´ medycyny sprowadzaç 
do pytania o mo˝liwoÊç eutanazji. 
Autor z pokorà wyznaje: „Zwolennik 
eutanazji i wspieranego samobójstwa 
opiera swój poglàd na przekonaniu o 
niepodwa˝alnoÊci rozpoznania posta-
wionego przez lekarza. GdybyÊ ty wie-
dzia∏, mi∏y Czytelniku, ile razy ja si´ w 
swoim wyrokowaniu lekarskim myli∏em! 
Ile razy - bywa∏o - w ciàgu roku! Gdyby 
Êmierç mia∏a zale˝eç od mojego osàdu 
lekarskiego (wspartego - zapewne zgod-
nie - przez grup´ pokrewnych specja-
listów), ile˝ mniej ludzi chodzi∏oby dziÊ po ziemi!!”.

Czytajàc „Katharsis” mo˝na i samemu doÊwiadczyç owego 
katharsis - ukojenia i odnalezienia si´ na nowo w Êwiecie god-
nym cz∏owieka.

Pawe∏ Nowakowski 

Gra˝yna Dobroƒ, 
Wydawnictwo Jacek Santorski&Co, Warszawa 2004

Gra˝yna Dobroƒ mówi o sobie, ̋ e urodzi∏a si´, by zdrowo ̋ yç, 
kochaç siebie i ludzi, pomagaç i s∏u˝yç im. Takie samo przes∏anie 
ma te˝ jej ksià˝ka „Na okràg∏o zdrowym byç”. Ksià˝ka, tak jak ̋ ycie, 
obejmuje ró˝ne, a jednak nierozerwalnie ze sobà zwiàzane, dziedzi-
ny; psychik´, cia∏o, emocje, relacje mi´dzyludzkie.... Wypowiadajà 
si´  w niej psychologowie, lekarze ró˝nych specjalnoÊci, farma-
ceuci, makrobiotycy i kosmetolodzy. 

„Idziemy lasem i widzimy, ˝e ktoÊ 
t´pà pi∏à próbuje Êciàç drzewo. Mówimy: 
„Cz∏owieku post´pujemy podobnie na 
co dzieƒ: nie mamy czasu dla siebie, nie 
mamy czasu na prawdziwy odpoczy-
nek, rozwój, na dobre kontakty emocjo-
nalne, bo mamy do zrobienia mnóstwo 
rzeczy. W efekcie próbujemy ciàç ̋ ycie 
t´pà pi∏à”. (Iwona Majewska-Opie∏ka, 
psycholog)

„Na okràg∏o zdrowym byç”, 
Gra˝yna Dobroƒ, Wydawnictwo Jacek 
Santorski&Co, Warszawa 2004
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Zdecydowa∏ si´ prowadziç 
gospodarstwo ekologiczne. 
Jeden jego wniosek o dotacj´ 
unijnà czeka ju˝ na rozpatrze-

nie. Artur przygotowuje kolejne. Dzi´ki 
funduszom przedakcesyjnym polscy rol-
nicy (traktujàc to poj´cie szeroko) zacz´li 
modernizowaç swoje gospodarstwa. Od 
jesieni tego roku ruszy∏y ogromne fun-
dusze strukturalne. To z jednej strony 
olbrzymia szansa, z drugiej – zagro˝enie. 
Zak∏ady Azotowe Pu∏awy tylko w ciàgu 
pierwszych czterech miesi´cy tego ro-
ku odnotowa∏y wzrost sprzeda˝y na-
wozów o 20 procent w porównaniu 
z podobnym okresem w 2003 r. Nikt 
nie ma wàtpliwoÊci – zu˝ycie nawo-
zów, dziÊ jedno z najni˝szych w Unii 
Europejskiej, z pewnoÊcià wzroÊnie. 
Tymczasem Bruksela oferuje nam nie 
tylko fundusze na kontrowersyjnà in-
tensyfikacj´ rolnictwa i zakup setek ton 
pestycydów. Z unijnej kasy mogà p∏ynàç 
do Polski tak˝e miliardy euro na roz-
wój rolnictwa ekologicznego. Decyzja 
nale˝y do nas – tych produkujàcych 
i tych kupujàcych.

– Drogà do rentownoÊci i kon-
kurencyjnoÊci gospodarstw wcale nie 
musi byç unowoczeÊnianie metod pro-
dukcji rolnej. Zw∏aszcza, ˝e oferta dla 
rolnictwa ekologicznego jest bardzo 
bogata – podkreÊla Jerzy Gontarz ze 
Smartlink (jego firma jest operatorem 
specjalistycznego serwisu – www.fundu-
szeonline.pl – poÊwi´conego dotacjom i 
innym formom wspó∏finansowania pro-
jektów). W Planie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW), wspó∏finansowanym 
w ok. 80 procentach z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnictwa (EAGGF), jed-
nym z priorytetów jest w∏aÊnie ochro-
na Êrodowiska i zachowanie walorów 
przyrodniczych obszarów wiejskich. 
´¸àczna wartoÊç PROW na lata 2004-
2006 to a˝ 3,59 mld euro. Wk∏ad UE 
wyniesie 2,87 miliarda euro, a 762 
mln euro pochodziç b´dzie z polskich 
Êrodków publicznych. 

– Zaplanowano dzia∏ania majàce nie-
wiele wspólnego z modernizowaniem i 
zwi´kszaniem efektywnoÊci rolnictwa. 
Jest to zgodne z trendem, który mo˝na 
dostrzec w rozwini´tych gospodarkach 
– nast´puje tam odwrót od eksploato-
wania ziemi i zwi´kszania wyników 
za wszelkà cen´. Takie zrównowa˝one 
rolnictwo mo˝e byç szansà dla wielu 
ma∏ych polskich gospodarstw – doda-
je. W Szwajcarii przejÊcie na rolnictwo 
ekologiczne wymaga, by ziemia przez 
trzy lata „odpocz´∏a” od chemii. – ̊ eby 
otrzymaç takà gleb´, jak wy macie w nie-
których rejonach Polski, musielibyÊmy 
zaniechaç nawo˝enia przez minimum 
dziewi´ç lat. To ogromny kapita∏ 
w waszym r´ku – podkreÊla dr Gerhard 
Eichelberger z politechniki ETH 
w Zurychu.

Dodatkowe wsparcie mo˝e 
pochodziç z UE. Szans´ gospodarstwom 
ekologicznym daje przede wszystkim 
program „Wspieranie Przedsi´wzi´ç 
RolnoÊrodowiskowych”. Chodzi w nim 
o utrwalenie zrównowa˝onej gospo-
darki rolnej, zw∏aszcza na obszarach 
chronionych i zagro˝onych degradacjà. 
Program promuje systemy produkcji 
rolniczej przyjaznej dla Êrodowiska, 

zak∏ada „popraw´ stanu ÊwiadomoÊci 
ekologicznej w spo∏ecznoÊci wiej-
skiej i ochron´ zasobów genetycznych 
zwierzàt gospodarskich”. Obejmuje 
siedem przedsi´wzi´ç, zwanych pa-
kietami rolnoÊrodowiskowymi. Ka˝dy 
pakiet zawiera zestaw kilku ÊciÊle spre-
cyzowanych wymogów, jak na przyk∏ad 
ograniczenie nawo˝enia, zbilansowanie 
gospodarki nawozami, czy zachowanie 
rodzimych ras zwierzàt gospodarskich. 
To ostatnie zadanie mo˝e mieç znacze-
nie bardzo praktyczne.

Doceniajà to równie˝ inni. 
Utrzymywanie lub przywracanie ro-
dzimych gatunków zwierzàt hodow-
lanych to cel projektów dofinansowy-
wanych tak˝e przez Program Ma∏ych 
Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego 
Ârodowiska (GEF/SGP). Nie bez powo-
du. Z jednej strony rodzime, zagro˝one 
wymarciem, gatunki gwarantujà utrzy-
manie bioró˝norodnoÊci, z drugiej sà 
naszym „zaworem bezpieczeƒstwa”. 
W czasach, gdy nie tylko w Szkocji 
klonuje si´ owce, a naukowcy wespó∏ 
z hodowcami przeÊcigajà si´ w ekspe-
rymentach, te stare, archaiczne niekie-
dy gatunki zwierzàt pozostawiajà nam 
mo˝liwoÊç odwrotu – na wypadek, gdyby 
ingerencja cz∏owieka okaza∏a si´ szko-
dliwa. „Jest znakiem czasu – zdaniem 
Przemys∏awa Czajkowskiego, krajowe-
go koordynatora GEF – ˝e w momen-
cie, gdy rozpoczynaliÊmy prace nad 
zachowaniem Êwini z∏otnickiej pstrej, 
w tym samym roku we wschodnich 
Niemczech zasz∏a koniecznoÊç wybi-
cia pó∏ miliona sztuk trzody chlewnej, 
bowiem zapad∏y na nieznanà dotàd cho-
rob´”. To wprawdzie drobny przyk∏ad, 
ale dobrze ilustrujàcy sedno zjawiska. 
Bioró˝norodnoÊç pop∏aca.

Najlepszà gwarancjà jej utrzy-
mania sà ma∏e rodzinne gospodar-
stwa, opierajàce si´ na, krytykowanej 
przez wielu, gospodarce ekstensyw-

Artur N. zrezygnowa∏ z presti˝owej pracy w jednej z wielkich 
firm consultingowych w Warszawie. Za swojà ostatnià pensj´ 
kupi∏ hektar ziemi na Podlasiu. DziÊ, zgodnie z urz´dniczà 
nomenklaturà, jest rolnikiem.

Natura
 si´ op∏aca

Maria Graczyk 
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nej. Wspiera je m.in. Fundacja Heifer 
Project International. Projekty unijne 
oraz dzia∏ania zarówno GEF/SGP, jak 
i Fundacji sprawiajà, ˝e zachowane 
zostajà zagro˝one wygini´ciem ga-
tunki zwierzàt czy roÊlin, a rolnicy 
nie narzekajà na sytuacj´ finansowà. 
Rzadkie i regionalne produkty, jak 
powid∏a z regionu Dolnej Wis∏y, jaj-
ka kur zielononó˝ek kuropatwianych 
czy mleko i mi´so krów czerwonych 
sà te˝ szansà na przyciàgni´cie tu-
rystów i dodatkowy „specjalistyczny” 
eksport. W „starych” krajach UE ju˝ 
dawno si´ o tym przekonano. W∏oska 
szynka Prosciutto di Parma nale˝y do 
najdro˝szych na Êwiecie. S∏u˝y temu 
odpowiednia strategia marketingowa. 
Specjalne certyfikaty mogà uzyskaç bo-
wiem jedynie te towary, które wyró˝niajà 
si´ ze wzgl´du na specyfik´ miejsca wy-
tworzenia, region czy wyjàtkowà jakoÊç. 
Te same mo˝liwoÊci certyfikacji mamy 
w Polsce od 1 maja. Wed∏ug Katarzyny 
Wójcickiej, prezesa Bio-Chic, pieniàdze 
z unijnej kasy mo˝na na to dostaç bez 
problemu. Ale nie tylko na ten cel.

O pieniàdze unijne mogà si´ ubiegaç 
tak˝e rolnicy, prowadzàcy na w∏asny ra-
chunek dzia∏alnoÊç w gospodarstwie o 
powierzchni co najmniej 1 ha u˝ytków 
rolnych. Niektóre programy mogà byç 
realizowane jedynie w strefach prioryte-
towych. WÊród owych stref wyznaczono 
Obszary Przyrodniczo Wra˝liwe (Dolina 
Baryczy, UjÊcie Warty, Bieszczady, 
Biebrza) – t∏umaczy J. Gontarz. Ale sà 
te˝ pakiety, które mo˝na realizowaç 
w ca∏ym kraju.

Wiedza rolników o programach 
unijnych jest jednak niewielka; do 
tego dochodzi ogromny sceptycyzm 
mieszkaƒców wsi. W pierwszym okresie 
funkcjonowania PROW w Polsce wielu 
rolników, którzy mogli skorzystaç z tych 
pieni´dzy, w ogóle nie z∏o˝y∏o wnio-
sków. Tymczasem wystarczy∏ niewielki 
nak∏ad, cz´sto jedynie zmiana kultury 
gospodarowania i uprawiania ziemi, 
albo wr´cz zaniechanie jakichkolwiek 
dzia∏aƒ. Najodwa˝niejsi sà „rolnicy”, 
którzy ca∏kiem niedawno opuÊcili swo-
je niekiedy bardzo intratne posady 
w du˝ych miastach. Ci dowiadujà si´ 
ch´tnie, po co mogà wyciàgnàç r´k´.

– A jest si´ o co staraç – podkreÊla 
J. Gontarz. – Po opracowaniu pro-
gramu i z∏o˝eniu wniosku do powia-
towego oddzia∏u Agencji Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rol-
nik mo˝e liczyç na wyp∏acane w cyklu 
rocznym pieniàdze. P∏atnoÊci ustala-

ne sà na podstawie zadeklarowanych 
dzia∏aƒ w przeliczeniu na 1 ha u˝ytków 
lub w przeliczeniu na sztuki zwierzàt. 
Przy obliczaniu p∏atnoÊci wzi´to pod 
uwag´ takie elementy, jak: utracony 
dochód, poniesione dodatkowe koszty 
oraz zach´t´ finansowà. Oszacowano 
Êrednià stawk´ dla rolnika – na 1 hek-
tar dostanie on 100-120 euro rocznie. 
Przy 20-hektarowym gospodarstwie 
mo˝e to byç przesz∏o 10 tys. z∏ przy-
chodu rocznie.

To nie koniec mo˝liwoÊci. Przy ko-
rzystaniu z PROW rolnik nie musi nic 
dok∏adaç z w∏asnej kieszeni. Mo˝e 
natomiast skorzystaç z innych dota-
cji, które pozwoli∏yby mu wprowadziç 
dodatkowe zmiany w gospodarstwie i 
urynkowiç dzia∏alnoÊç. Na przyk∏ad 
mo˝e si´ ubiegaç o Êrodki unijne na 
„Wspieranie gospodarstw niskoto-

warowych”. To dzia∏anie ma na celu 
zwi´kszenie mo˝liwoÊci inwestowania 
s∏abych ekonomicznie gospodarstw rol-
nych (przys∏uguje premia w wysokoÊci 
1250 euro na rok). A dzi´ki funduszom 
europejskim mo˝na zainwestowaç m.in. 
w przetwórstwo.

K. Wójcicka zauwa˝a ostatnio nowy 
trend – wiele firm spo˝ywczych rozwi-
ja si´ w kierunki produkcji naturalnej. 
Szukajà one naturalnych receptur i no-
wych technologii. Pomys∏ów jest du˝o, 
ale wa˝ne jest, by by∏y nowatorskie 
i naturalne nie tylko z nazwy. – Rynek 
suplementacji dietetycznej dopiero si´ 
w Polsce rodzi – twierdzi. – W Ameryce 
jest ju˝ ogromny i dobrze zorganizowany. 
Bez kontroli nie mo˝na tam wprowadzaç 
nawet ekstraktów zio∏owych, bo zio∏a 
mogà byç silnie dzia∏ajàcymi Êrodkami – 
dodaje. Wa˝ne sà te˝ wiarygodne napisy 
na opakowaniach, bo w Polsce zdarza si´, 
˝e albo produktu naturalnego jest zbyt 
ma∏o, by mia∏ jakiekolwiek dzia∏anie, 
albo odwrotnie – jego skumulowanie 
mo˝e powodowaç dzia∏anie negatywne. 
Przepisy w tej sprawie sà ju˝ jednak ja-
sne. To dobrze, bo ch´tnych do produk-
cji naturalnej jest coraz wi´cej. 

Polskie firmy spo˝ywcze, które chcà 
si´ w∏àczyç w ten nurt, mogà to uczyniç 

w oparciu o fundusze unijne. Projekty 
sà realizowane zarówno z programu 
Phare, jak i – od jesieni – tak˝e z fun-
duszy strukturalnych. To jeszcze nisza 
i dopiero zaczyna byç wype∏niana, ale 
ma du˝à przysz∏oÊç, co potwierdzajà 
doÊwiadczenia Zachodu. – Te projekty 
sà w UE bardzo dobrze widziane i po-
pierane – podkreÊla K. Wójcicka, która 
zajmuje si´ nie tylko funduszami eu-
ropejskimi, ale wspó∏organizuje tak˝e 
Krajowà Rad´ Suplementów i Od˝ywek. 
Ma ona gromadziç producentów i dys-
trybutorów tego typu produktów. 

Ze wzrastajàcego znaczenia te-
go typu produkcji naturalnej zdajà 
sobie spraw´ tak˝e w∏adze lokal-
ne. Departament Rolnictwa i Moder-
nizacji Terenów Wiejskich Urz´du 
Marsza∏kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego po raz drugi podjà∏ si´ or-

ganizacji polskiego stoiska na Targach 
BioFach w Norymberdze (luty 2005). 
W tym roku na polskim stoisku zorgani-
zowano promocj´ rolnictwa ekologicz-
nego i jego produktów. Kontrahentów 
nie brakowa∏o.

„JeÊli Polska ma rozkwitnàç 
w nurtach globalnej gospodarki, za-
miast w nich utonàç, musi dostrzec 
swà niezwyk∏à si∏´ i uwierzyç w sie-
bie” – zwraca∏ si´ nie tak dawno do 
Polaków Robert F. Kennedy, dzia∏acz 
ekologiczny i syn zamordowanego 
w 1968 r. Roberta Kennedy’ego. Swój 
pobyt w Polsce wspomina∏ na ∏amach 
„Gazety Wyborczej”: „KtóregoÊ dnia 
jedliÊmy Êniadanie w gospodar-
stwie pani Teresy Korni∏o-Jarzyny 
w Nowodworach pod Lubartowem. Na 
stole p´ta tradycyjnej polskiej kie∏basy, 
kawa∏ki mi´s, s∏oje z miodem akacjo-
wym i lipowym. SmarowaliÊmy smal-
cem bu∏ki ze Êliwkami, zajadaliÊmy 
si´ pierogami nadziewanymi kaszà 
gryczanà, domowym twarogiem 
z mi´tà, s∏odkimi konfiturami z zio-
∏ami. (...) Objad∏em si´ jak bàk! (...) Nic 
dziwnego, ̋ e przyje˝d˝ajà tu z Warszawy
i ca∏ej Europy, by zakosztowaç jedzenia 
o smaku prawdziwej wsi.” 

O pieniàdze unijne mogà si´ ubiegaç  rolnicy, 
prowadzàcy na w∏asny rachunek dzia∏alnoÊç 
w gospodarstwie o powierzchni co najmniej 
1 ha u˝ytków rolnych. 



Spacer
Marzena Sygut-Nowak

Jesieƒ to doskona∏y czas na jazd´ konnà. Pozwoli zachowaç kondycj´, którà 
uda∏o si´ z takim trudem wypracowaç wiosnà i latem, znaleêç odpr´˝enie, 
jakie zapewnia harmonijny ruch, a tak˝e cieszyç si´ przez kolejne miesiàce 
kontaktem z naturà. Nie trzeba daleko szukaç, aby znaleêç klub jeêdziecki. 

Liczne, znajdujà si´ w okolicach ka˝dego wi´kszego miasta, a obozy i rodzin-
ne wczasy w siodle to wcale ju˝ nie wyjàtek. Moda, czy powrót do starych, pol-
skich tradycji, kiedy to ka˝dy m∏odzieniec i panna z dobrego domu oprócz lekcji 
francuskiego, gry na pianinie i taƒca, uczyli si´ sztuki dosiadania? Czy to nie 
wszystko jedno, skoro to taki przyjemny sport?

Stajnie dla laików
Wybierajàc stajni´, w której b´dziemy si´ uczyç, trzeba zwróciç uwag´ na dwie 

rzeczy. Po pierwsze, czy pracujàcy w niej instruktorzy majà stosowne uprawnie-
nia (legitymacja instruktora rekreacji, sportu lub kurs trenerski). Gdyby dosz∏o 
do wypadku, a instruktor nie mia∏ takich uprawnieƒ, w∏aÊciciela stajni mo˝na 
postawiç przed sàdem i ubiegaç si´ o odszkodowanie. Po drugie, dobrze jest si´ 
dopytaç, czy w cen´ jazdy wliczone jest ubezpieczenie. – Bardzo wa˝nà rzeczà jest 
sposób, w jaki trenerzy podchodzà do przysz∏ych jeêdêców. Nowicjusz powinien 
otrzymaç, jeÊli nie ma w∏asnego, kask i zaczàç nauk´ od jazdy na lon˝y (d∏ugi 
sznurek pozwalajàcy prowadziç konia na placu). – opowiada Agata Kamionka, 
weterynarz zajmujàcy si´ koƒmi. – S∏ysza∏am o takich stajniach, w których mo˝na 
wypo˝yczyç sobie konia i pojechaç nim w teren. Jest to niezwykle niebezpiecz-
ne. Dlatego, gdy trafimy w takie miejsce, gdzie od razu proponujà nam jazd´ 
w terenie, powinniÊmy jak najszybciej je opuÊciç. Wybierajàc stajni´ powinno 
si´ te˝ zwróciç uwag´, czy konie nie sà zbyt przecià˝one. Koƒ przeznaczony do 
rekreacji nie powinien jeêdziç d∏u˝ej ni˝ cztery godziny dziennie. Przem´czony, 
b´dzie apatyczny i trudno go b´dzie zmusiç, by pobieg∏ ˝wawszej. 

Koƒ wedle jeêdêcy
– Koƒ dla laika powinien mieç minimum osiem lat. Zdarzajà si´ i m∏odsze, 

bardzo spokojne, ale to wyjàtki. – mówi Agata Kamionka. – Wprawdzie istnieje 
ryzyko, ˝e starszy, bardziej doÊwiadczony, gdy poczuje niewprawnego jeêdêca 
zacznie go lekcewa˝yç, zwykle jednak ograniczy si´ to do stania w miejscu i po-

„Taƒczenie i jazda konna to to samo cholerstwo (...). 
Chodzi o zaufanie i przyzwolenie. Jedno si´ trzyma 
drugiego. M´˝czyzna prowadzi, ale nie ciàgnie jej na 
si∏´, proponuje wspó∏prac´, a ona czuje to i idzie z 
nim. Sà w harmonii i poruszajà si´ we 
wzajemnym rytmie, po prostu na wyczucie....”

(„Zaklinacz koni” Nicholas Evans)

 

w siodle
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Spacer
jadania trawki. M∏odszy jest bardziej 
narowisty, mo˝e ponieÊç jeêdêca lub go 
zrzuciç. Wa˝na jest równie˝ wielkoÊç 
konia. Ma∏a drobna kobietka mo˝e 
jeêdziç nawet na koniku polskim, 
ros∏y m´˝czyzna powinien dostaç ko-
nia wi´kszego. Jego p∏eç nie jest wa˝na. 
Jedynym warunkiem jest to, ˝eby nie 
dosiadaç ogierów. 

Sport dla ka˝dego
Jazdy konnej jest si´ w stanie 

nauczyç ka˝dy. Istotna jest tu wola. 
– Doskonale to widaç, gdy do stajni 
przychodzi poczàtkujàca amazonka 
o ∏agodnym charakterze. Kiedy dosia-
da konia, ten albo zwiesza ∏eb i stoi 
w miejscu albo te˝ idzie st´pa i nie da 
si´ wprowadziç w k∏us. Gdy wsiàdzie na 
niego instruktor, zwierz´ natychmiast 
staje si´ pos∏uszne. Dlatego, uczàc si´ 
jazdy konnej, trzeba byç zdecydowa-
nym – radzi Agata Kamionka. – Cz´sto 
si´ zdarza, ˝e amatorzy wybierajà so-
bie jednego konika i tylko na nim chcà 
jeêdziç. To b∏àd. Trzeba od poczàtku 
poznaç ró˝ne, gdy˝ póêniej mo˝na so-
bie ju˝ z innymi nie poradziç.

Tempo i czas nauki dobierane sà in-
dywidualnie. Zale˝à od cz´stotliwoÊci 
jazdy, predyspozycji cz∏owieka i od 
zapa∏u kandydata. Sà ludzie, którzy 
bardzo szybko si´ uczà i majà tak 
zwane wyczucie. Najlepiej jeêdziç 
dwa–trzy razy w tygodniu. To jest 
optymalna cz´stotliwoÊç, która pozwala 
mniej wi´cej w pó∏ roku posiàÊç takie 
umiej´tnoÊci, aby wyruszyç w teren. 
Pierwsze wyprawy poza uje˝d˝alni´ 
powinny si´ jednak odbywaç w towa-
rzystwie osoby doÊwiadczonej.

Sposób na konia
Nale˝y pami´taç, ˝e nigdy nie 

mo˝na podchodziç do konia od ty∏u. Ma 
on bowiem specyficzne pole widzenia 
– nie widzi centralnie, tu˝ przed nosem, 
natomiast bardzo dobrze widzi z boku 
i z ty∏u – poza niewielkim fragmentem 
za ogonem. JeÊli cz∏owiek znajdzie si´ 
w tym polu, a koƒ us∏yszy g∏os lub po-
czuje dotkni´cie, przestraszy si´, mo˝e 
albo kopnàç. Katarzyna Zaw∏ocka, spe-
cjalistka od uje˝d˝ania, mówi, ̋ e konie 
êle te˝ reagujà na ha∏as i gwa∏towne 
ruchy. Nie wolno zapominaç, ˝e koƒ 
porusza si´ bardzo rytmicznie i dopó-
ki jeêdziec tego nie wyczuje, b´dzie 
si´ obija∏. Taka jazda nie nale˝y do 
przyjemnoÊci ani dla jeêdêca, ani tym 
bardziej dla, dêwigajàcego go na ple-
cach, zwierz´cia. Wa˝na jest równie˝ 
umiej´tnoÊç siedzenia w siodle. Na ko-
nia dzia∏a si´ przede wszystkim „do-
siadem” czyli ci´˝arem swojego cia∏a 

i nogami, a dopiero w ostatecznoÊci 
r´kami. Dociska si´ ∏ydkà i udem, 
zwierz´ bardzo dobrze to wyczuwa 
i zaczyna reagowaç. Ostatnim elemen-
tem jest odpowiednie trzymanie wodzy 
i umiej´tne ich zaciàganie. Kiedy koƒ 
jest dobrze uje˝d˝ony, wystarczà bardzo 
delikatne sygna∏y, aby nim pokierowaç 
– t∏umaczy Agata Kamionka.

Mi´kkie làdowanie
Upadek to rzecz jak najbardziej na-

turalna. Przytrafia si´ prawie ka˝demu, 
najcz´Êciej wtedy, gdy koƒ si´ sp∏oszy. 
Trzeba pami´taç, ˝e to wielki tchórz. 
Mo˝e go przestraszyç ma∏y ptak, któ-
ry wyleci z krzaków i zwyk∏y papie-
rek rzucony na traw´. Kiedy jeêdziec 
wyczuje, ˝e koƒ si´ wystraszy∏, powi-
nien dobrze wcisnàç si´ w siod∏o, moc-
no spiàç konia nogami, Êciàgnàç wo-
dze i odchyliç si´ jak najbardziej do 
ty∏u. Gdy ju˝ wie, ̋ e nie zapanuje nad 
sytuacjà, powinien po prostu upaÊç. – 
Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa warto si´ 
tego nauczyç. Trzeba pami´taç, ˝e nie 
wolno si´ trzymaç w siodle do koƒca. 
Je˝eli sytuacja jest niebezpieczna, trze-
ba wyciàgnàç nogi ze strzemion, z ca∏ej 
si∏y odepchnàç si´ od szyi zwierz´cia i 
zwinàç w k∏´bek. Dzia∏ajàca wówczas 
si∏a odÊrodkowa odrzuci nas do ty∏u, 
dzi´ki czemu unikniemy koƒskich ko-
pyt. Doskonale radzà sobie z tym dzieci. 
Jak lecà, sà bardzo rozluênione, dzi´ki 
czemu zaraz po upadku wstajà i chcà 
jechaç dalej. Katarzyna Zab∏ocka prze-
strzega przed zbytnim pochylaniem si´ 
do przodu, gdy˝ wtedy spada si´ na 
g∏ow´, cz´sto wprost pod kopyta. Aby 
uniknàç zaplàtania si´ nwogi w strze-

w siodle
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Kuce rosnà razem z dzieçmi
Udajàc si´ na jazd´ konnà z 

dzieçmi trzeba wybieraç te stajnie, 
które specjalizujà si´ w hodowli 
kucyków. Konie nie sà przeznaczo-
ne dla dzieci. Maluch nie zapanu-
je nad tak silnym zwierz´ciem, nie 
Êciàgnie mocno wodzy, nie dociÊnie 
∏ydki, by daç odpowiednio silne 
sygna∏y. Dla pi´ciolatków poleca-
ne sà kuce szetlandzkie majàce ok. 
80 cm wysokoÊci w k∏´bie, dla sied-
mio - oÊmiolatków doskona∏e b´dà 
kuce walijskie (ok. 100- 120 cm). 
Sà te˝ kuce sportowe. Najwy˝sze 
z nich dochodzà do 148 cm 
wysokoÊci w k∏´bie. Ma∏o kto wie, 
˝e stare polskie rasy – koniki pol-
skie i hucu∏y – to te˝ kucyki. Wa˝ne 
sà proporcje. Dziecko siedzàc w 
siodle, powinno przypominaç 
doros∏ego jeêdêca na koniu.

Ekwipunek jeêdêca
• kask albo toczek – ochronià 
g∏ow´ przed urazem w trakcie wy-
padku, szczególnie polecane sà 
kaski, gdy˝ nie ulegajà wgnieceniu 
(toczki od 95 z∏, kaski 180-400z∏)
• bryczesy – specjalne spodnie 
do jazdy konnej, pozbawione 
wewn´trznych szwów i pogrubione 
w kroczu. (180-400 z∏)
• kamizelka do jazdy konnej – 
chroni klatk´ piersiowà przed ura-
zami (ok. 450 z∏ dla dzieci i 500 z∏ 
dla doros∏ych)
• sztylpy – skórzane ochraniacze 
chroniàce ∏ydki przed otarciami (60 
-140 z∏). 
• sztyblety – skórzane buty do ko-
stek, uniemo˝liwiajà zaklinowanie 
si´ stopy jeêdêca w strzemieniu w 
czasie upadku (180-220 z∏)
• palcat – bacik, który pomaga 
zdyscyplinowaç konia (15- 45 z∏)
• r´kawiczki – zabezpieczajà 
d∏onie przed otarciami, szczegól-
nie w trakcie zaciàgania wodzy (15-
100z∏)

Naturalnie: – Pani codziennoÊç to 
konie. Rozmawia pani z nimi, rozu-
mie je, karmi, dosiada, nawet Êpi pa-
ni nad stajnià. 
Katarzyna Zaw∏ocka: – Pierwszy raz 
posz∏am do stajni, gdy mia∏am 12 lat, 
jednak wcale nie dlatego, ̋ eby pojeêdziç 
konno. Towarzyszy∏am mojej m∏odszej 
siostrze i kuzynce. Kiedy jednak posa-
dzono mnie na koniu, to praktycznie 
ju˝ z niego nie zsiad∏am. Dziewczyny 
przesta∏y jeêdziç, a ja zosta∏am w stajni 
na dobre. Ca∏ymi dniami pracowa∏am, 
˝eby potem móc pojeêdziç. MyÊl´, ˝e 
wtedy zacz´∏am tak naprawd´ rozumieç 
konie. 

– Psa tresujemy i on uk∏ada si´ do 
nas. Do kota to raczej my si´ dosto-
sowujemy. A jak jest z koniem?
– Konia trzeba wychowywaç, najlepiej 
od êrebaka. Przy czym powinni to robiç 
fachowcy. Zdarza si´, ˝e laicy kupujà 
êrebaczka i przez pierwszych kilka-
kilkanaÊcie miesi´cy traktujà go jak 
zabawk´. Tulà, pozwalajà swawoliç, 
wskakiwaç na ramiona. Kiedy konik 
jest malutki i oprze si´ w∏aÊcicielowi 
kopytami o ramiona, to nic mu nie zrobi, 
gdy jednak na barki cz∏owieka wska-
kuje ju˝ trzyletni koƒ, który wa˝y 600 
kg, przestaje byç weso∏o. W∏aÊciciel za-
czyna karciç konia, a ten nie wie, o co 
mu chodzi. Przecie˝ jeszcze niedawno 
pan by∏ z takiego powitania zadowolo-
ny. Dlatego konia trzeba wychowywaç 
od samego poczàtku. I trzeba pami´taç, 
˝e chocia˝ konie sà bardzo mi∏e, nale˝à 
do du˝ych zwierzàt, które potrzebujà 
dyscypliny i konsekwentnego prowa-
dzenia, bo inaczej b∏yskawicznie si´ 
rozpuszczajà. Mniej wi´cej w wieku 
trzech lat, trzeba konia ujeêdziç. 
– Oddaç w r´ce fachowca, czyli 
kogoÊ takiego jak pani?
– Ja specjalizuj´ si´ w uje˝d˝aniu 
m∏odych koni, takich, które nigdy nie 
mia∏y ani og∏owia (uprz´˝y jeêdzieckiej), 
ani siod∏a, ani nikt nigdy na nich nie 
siedzia∏. Kiedy dostaj´ takiego „su-
rowego” konia, staram si´ zapoznaç 
z nim w boksie. Dopiero potem zaczy-

nam go lon˝owaç, czyli prowadziç na 
sznurku, na wydzielonym placu, po to 
by przyzwyczai∏ si´ do mojego g∏osu. Na 
poczàtku lon˝uj´ go na samym kanta-
rze, czyli uprz´˝y stajennej. Stopniowo 
do∏àczam konikowi nowoÊci: og∏owie, 
ochraniacze na nogi, potem siod∏o. 
Dopiero na koƒcu zaczynam na niego 
wsiadaç. I to jest bardzo wa˝ny moment. 
Gdy podejdziemy do niego ze spokojem, 
to prawdopodobnie b´dzie przez ca∏e 
˝ycie pracowa∏ spokojnie, chyba ̋ e po-
tem trafi w jakieÊ nerwowe r´ce. 

– Ile czasu trwa uje˝d˝anie konia? 
– Mnie zabiera miesiàc – pó∏tora, za-
nim zaczn´ z nim prac´ w siodle. Koƒ 
bardzo si´ tego boi. Musz´ z nim tak 
post´powaç, ˝eby wiedzia∏, ˝e nic mu 
nie grozi. Zazwyczaj czuj´, kiedy koƒ 
si´ czegoÊ boi. Wówczas staram si´ 
powoli oswoiç go z tym problemem. 
Szkoli∏am kiedyÊ m∏odà klacz, któ-
ra okropnie ba∏a si´ wody. Kiedy tyl-
ko zobaczy∏a chocia˝by niewielki ro-
wek z wodà, robi∏a si´ mokra i ci´˝ko 
dysza∏a. Uda∏o jej si´ pokonaç ten l´k, 
kiedy zsun´∏am si´ z siod∏a, zdj´∏am 
obuwie i wesz∏am do wody. 

– Po czym pani poznaje, ˝e koƒ ma 
ochot´ pracowaç, albo jest z∏y i le-
piej daç mu spokój?
– Bardzo wa˝na jest mimika konia 
i wyglàd jego uszu. Przede wszyst-
kim trzeba si´ wystrzegaç konia, któ-
ry ma uszy skulone do ty∏u, wtedy jest 
z∏y, mo˝e ugryêç, kopnàç. Nale˝y go 
omijaç. JeÊli uszy sà postawione i ru-
chliwe to wszystko jest w porzàdku. 
Czasami koƒ ma takà min´, ˝e od ra-
zu wiem, i˝ chce byç sam. Wtedy mu 
daj´ wolne. Bo koƒ to istota, która czu-
je. Jak dziecko, musi mieç swój rytm 
dnia, na przyk∏ad Êniadanie zawsze 
o dziewiàtej, potem do dwunastej praca, 
nast´pnie obiad i znów godzinka pracy. 
Gdy porzàdek zostanie zburzony, koƒ 
robi si´ nerwowy.
– Czy laik, który przychodzi do staj-
ni, ˝eby pouczyç si´ jeêdziç, mo˝e 
rozpoznaç jaki koƒ ma nastrój?

Zrozumieç j´zyk konia
Z Katarzynà Zaw∏ockà, specjalistkà od uje˝d˝ania 

i pracy z m∏odymi koƒmi w stadninie Karoliny Wajdy
rozmawia Marzena Sygut-Nowak
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– Mo˝e, ale tylko wtedy, gdy przycho-
dzi do stajni wczeÊniej, nie dopiero na 
samà jazdà. JeÊli sam przygotowuje 
konia do jazdy, czyÊci go, siod∏a, wy-
prowadza. 

– Z jakà p∏cià lepiej si´ pracuje?
– To zale˝y. Bardzo dobrze pracuje si´ 
z wa∏achami, czyli wykastrowanymi 
ogierami. Nie grajà w nich hormo-
ny, sà spokojniejsze. Dziewczyny te˝ 
sà „fajne”, chocia˝ majà bardziej zde-
cydowane charaktery. Najtrudniejsze 
sà ogiery. 

– Jednak najwa˝niejsze w stadzie.
– Absolutnie nie. W stadzie koƒskim 
rzàdzi najstarsza klacz-matka. Ogiero-
wi tylko tak si´ wydaje, ˝e jest wa˝ny, 
bo kryje m∏ode klacze. Tymczasem kie-
dy ogier przechadza si´ wokó∏ stada, 
przekonany o swojej w∏adzy, wystar-
czy, ˝e klacz-matka zastrzy˝e uszami, 
a ju˝ wszystkie konie podrywajà si´ i 
robià to, co ona ka˝e. Klacze nie tyl-
ko rzàdzà w stadzie, one te˝ ustalajà 
hierarchi´. Decydujà, kto z kim si´ 
przyjaêni, jak blisko dana klacz mo˝e 
podejÊç do innych, no i oczywiÊcie, czy 
mogà przyjàç do stada nowego. Konie 
niech´tnie tolerujà w stadzie obcych. 
Na poczàtku skazujà je na banicj´. Do-
piero, gdy nowy oka˝e si´ pokorny, go-
towy poddaç si´ zasadom, panujàcym 
w stadzie, jest wpuszczany do grupy. 
Na tym oparta jest te˝ praca z koƒmi 
metodà naturalnà.
 
– Czyli takà, jakà od lat 
wykorzystujà ludzie zwani zaklina-
czami koni?

– Niekoniecznie zaklinacze, ale ludzie, 
którzy od zawsze pracowali z koƒmi, 
od dziecka wychowali si´ obok staj-
ni, tzw. masztalerze. Oni wiedzà, ˝e 
chcàc oswoiç konia, najpierw trzeba 
go od siebie odgoniç, nawet pozor-
nie zaatakowaç. Koƒ przez to, ˝e jest 
zwierz´ciem stadnym, bardzo 
si´ boi zostaç sam. SamotnoÊç 
w warunkach naturalnych 
oznacza dla niego Êmierç. Po-
zostawiony sam sobie b´dzie 
chcia∏ pokazaç, ̋ e jest uleg∏y, 
byle tylko pozwoliç mu do sie-
bie podejÊç. B´dzie obni˝a∏ 
g∏ow´ na znak pokory, obli-
zywa∏ si´, nastawi ucho, ̋ eby 
go po∏echtaç. Wtedy pokazuje 
mu si´ rami´ i koƒ przycho-
dzi i ju˝ b´dzie chodzi∏ za 
cz∏owiekiem, jak pies. 

– To, co pani opowiada 
do z∏udzenia przypomina 
niekonwencjonalnà me-
tod´ treningu koni Mon-
ty Robertsa, Amerykanina, 
który w tym roku goÊci∏ 
w Warszawie.
– To jest dok∏adnie ta sama 
metoda, z tà ró˝nicà, ̋ e Mon-
ty Roberts jà nazwa∏. Przez 
wiele lat obserwowa∏ ˝ycie 
mustangów i na tej pod-
stawie opisa∏ pewne ruchy, 
które pomagajà cz∏owiekowi 
obchodziç si´ z koniem. Po-
równa∏ nastroszone, szero-
ko rozstawione palce osoby 
odganiajàcej od siebie konia 
do wyszczerzonych z´bów 

klaczy - matki, kiedy ta chce wygoniç 
nowego osobnika poza stado. Starzy 
koniarze, od lat kierujà si´ tymi zasa-
dami, ale robià to w sposób intuicyjny. 
Metoda Monty Robertsa jest bardzo 
przydatna dla laika i mo˝e sprawiç, 
˝e ˝ycie koni b´dzie lepsze.
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Od flamy

Na dzisiejszà 
karier´ s∏owa 
„partnerka” 
pracowa∏y 
od wieków 
ca∏e rzesze 
zapaleƒców

do partnerki
Barbara Ravensdale
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Jeszcze 10 lat temu „partnerka” 
kojarzy∏a si´ g∏ównie z intere-
sem handlowym, albo z ame-
rykaƒskim filmem o gliniarzach, 

bàdê ostatecznie z szefami zachodnich 
firm konsultingowych. Od tego czasu 
s∏owo to nabra∏o rumieƒców i zyska∏o 
na seksualnoÊci. O fachowy komentarz 
poprosi∏am dr. Rados∏awa Pawelca z 
Instytutu J´zyka Polskiego UW: – Jest 
to s∏owo Êrodowiskowe, kojarzone z 
kr´gami ludzi wy-kszta∏conych, 
zamo˝nych. Zwiàzek partner – part-
nerka jest oficjalny, choç nie zalegali-
zowany. Razem si´ bywa, sypia, miesz-
ka (albo i nie). Dzieci – wedle uznania. 
Jest to s∏owo bardzo demokratyczne 
– oznacza ludzi równych sobie, majàcych 
wspólne cele, dzia∏ajàcych we 
wspó∏pracy, nie wrogów. S∏owo wzbu-
dza pozytywne skojarzenia, pasuje te˝ 
do zwiàzków homoseksualnych.

Na dzisiejszà karier´ „partner-
ki” pracowa∏y od wieków ca∏e rze-
sze zapaleƒców: jankesi (skoro mowa 
o demokracji), emancypantki i wszy-
scy kochajàcy inaczej. Droga by∏a doÊç 
d∏uga, co najlepiej ilustrujà j´zykowe 
pamiàtki po kobietach ˝yjàcych 
z m´˝czyznà bez Êlubu:
Na∏o˝nica – wstyd komentowaç. 
Odleg∏y prototyp „partnerki”, z bar-
dzo wàskim zakresem jej przywilejów. 
Nazwa sugeruje, ̋ e chodzi o kogoÊ do 
u˝ycia w ∏ó˝ku. Nikt jej nie gani za sto-
sunki pozama∏˝eƒskie, bo i po co, skoro 
to tylko kobieta, a nie cz∏owiek. 
Faworyta – to z czasów jeszcze 
wi´kszego rozwarstwienia spo∏ecznego 
ni˝ dzisiaj. Bardzo wysokie progi, czyli 
kochanka w∏adcy lub dygnitarza. Nosi 
kopiastà bia∏à peruk´, a w r´ku specjalnà 
drapaczk´, na wypadek gdyby insekciki 
pod perukà za bardzo dokazywa∏y. 
Metresa – kochanka, utrzymanka. 
Francuski szyk.

Kochanica – np. Francuza. Kochanicy 
nikt nie lubi, ani nie szanuje, bo ta da-
je upust swym ̋ àdzom na ∏onie natury 
i w obskurnych hotelikach. Gorszy.
Flama – z ∏aciƒskiego „flamma”, czy-
li p∏omieƒ. Bohaterka p∏omiennego, 
aczkolwiek krótkotrwa∏ego roman-
su. Pami´tacie paƒstwo komentarz 
z „Tr´dowatej”? – „...to flama Waldiego 
z poprzedniego sezonu”. Brzmi jak: 
„To ju˝ niemodna i niechciana kiecka 
z zesz∏ego lata”.
Kochanka – uwaga! A˝ do koƒca XIX 
wieku s∏owo to mia∏o wielki ∏adunek du-
chowy i znaczy∏o „ukochana”. Mickiewicz 

wyra˝a∏ si´ tak o Ojczyênie, a t´ jak wia-
domo kocha∏, szanowa∏ i t´skni∏ za nià. 
Kochankà mog∏a byç te˝ ̋ ona (w∏asna), 
pod warunkiem wielkiego mi∏owania. 
W okresie mi´dzywojennym wszystko 
si´ pomiesza∏o, s∏owo wytraci∏o ducho-
wo pozytywnà treÊç, a zyska∏o na mrocz-
nym aspekcie zdrady. DziÊ „kochanka” to 
ewidentnie konkurencja dla ˝ony.
I bardziej wspó∏czeÊnie:
Utrzymanka – czyli dziewczyna za 
pieniàdze. On, najcz´Êciej wp∏ywowy 
i bogaty. Ona du˝o m∏odsza, ∏adna, 
lubiàcà luksusy i seks.
Sympatia – s∏odkie lata 60. Sukienki 
bombki, seks w domyÊle i nie tylko.

Dr Pawelec uwa˝a, ̋ e we wspó∏czesnym 
j´zyku polskim istnieje luka leksykal-
na. Nie ma dobrego okreÊlenia dla ̋ ony 
– nie ˝ony. Popatrzmy:
Towarzyszka ˝ycia – przez lata, 
t∏uste i chude, w zdrowiu i w choro-
bie. Brzmi jak towarzyszka niedoli, al-
bo coÊ partyjnego, troch´ siermi´˝nie, 
ale to przez t´ wys∏ug´ lat. Mo˝e te˝ 
okreÊlaç ˝on´.
Przyjació∏ka – cz´sto w kr´gach in-
teligencji i artystów. Powinno byç bli-
sko, czule i bezpiecznie. 
Dupa – czyli „partnerka” w m´skich 
rozmowach. 
Moja kobieta – na wsi znaczy ˝ona, 
w mieÊcie – odmiana „partnerki”. Brzmi 
mniej rzutko, za to bardziej dumnie, 
przepastnie i mi´kko.
Konkubina – termin prawniczy 
i przez to prawne zabarwienie nie ko-
jarzy si´ najlepiej.

Jak mówi dr Pawelec, j´zyk to ̋ ywy 
twór, szybko reagujàcy na zmiany po-
lityczne, ekonomiczne, mentalne. – Po 
wojnie by∏y dwie wa˝ne cezury, które 
mocno naznaczy∏y polskie s∏ownictwo. 
Pierwsza, to koniec ery gomu∏kowskiej 
– uchylenie ̋ elaznej kurtyny, czyli lata 
70. To otwarcie na Europ´ przynios∏o 
nam mi´dzy innymi „przyjació∏k´”. 

Druga cezura, koniec lat 80. – zmiany 
ustrojowe i ekonomiczne zaowocowa∏y 
w j´zyku polskim nowym okreÊleniem 
kobiety, „partnerkà”.

A ˝e partnerka bywa te˝ czasami 
nazywana koteczkiem, pytam jeszcze o 
idiom „na kocià ∏ap´”. – To jest pogar-
dliwie – mówi dr Pawelec – poniewa˝ 
w j´zyku polskim wyra˝enia zawierajàce 
s∏owa „pies” lub „kot” nacechowane 
sà negatywnie: „pieskie ˝ycie”, czyli 
marne; „˝yç jak pies z kotem”, czyli 
êle; „kocie ∏by”; „drzeç koty” itd.”. I 
jak si´ ma do tego s∏odka koteczka? 
Miau. 

do partnerki

Czy zauwa˝yli paƒstwo, jakà osza∏amiajàcà 
karier´ zrobi∏o ostatnio s∏owo „partnerka”? 
Prasowe kroniki towarzyskie wprost rojà si´ od 
„partnerów wraz z partnerkami” na przyj´ciach, 
otwarciach, parkietach i premierach. Partner 
jest bogaty i wp∏ywowy, a partnerka du˝o 
m∏odsza. Zjawisko tylko pozornie nowe.

Jest to s∏owo bardzo demokratyczne – ozna-
cza ludzi równych sobie, majàcych wspólne ce-
le, dzia∏ajàcych we wspó∏pracy, nie wrogów. 
S∏owo wzbudza pozytywne skojarzenia, pasuje 
te˝ do zwiàzków homoseksualnych.
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Zamek pochodzi z XIV wieku, 
nale˝a∏ do Kurozw´ckich, 
nast´pnie Lanckoroƒskich, 
So∏tyków i Popielów. Najpierw 

by∏ fortecà obronnà na bagnach, potem 
wystawnà rezydencjà, dziÊ jest stylo-
wym hotelem. W XIX w. bywa∏a tu 
Klementyna z Taƒskich Hoffmanowa; 
w saloniku oran˝erii wiszà szkice innego 
s∏ynnego goÊcia, krakowskiego artysty 
Józefa Mehoffera. Âciany apartamen-
tów w oficynie zdobià fotografie matki 
i babki Jana Marcina Popiela.

Babk´, Mari´ z Maƒkowskich, na-
zywano „spi˝owym kurcz´ciem”. To z 
powodu drobnej figury i dzielnego cha-

rakteru. Matka , Irena z Waƒkowiczów, 
s∏yn´∏a z kresowej urody. Pi´kna blon-
dynka, uwieczniona na zdj´ciu przez 
s∏ynnego Benedykta Dorysa, w 1944 ro-
ku dosta∏a wraz z rodzinà 24 godziny na 
opuszczenie domu. I choç ca∏à II wojn´ 
Êwiatowà pa∏ac przetrwa∏ nietkni´ty, 
reforma rolna zapoczàtkowa∏a jego 
powolnà dewastacj´.

Wyp´dzeni mieszkaƒcy pa∏acu 
rozpierzchli si´ po Êwiecie, na miej-
scu pozosta∏ tylko jeden ze spadko-
bierców, ksiàdz Marcin Popiel, stryj 
obecnego w∏aÊciciela. – Pami´tam jak 
mama pokaza∏a mi go kiedyÊ w koÊciele 
– wspomina, oprowadzajàca po pa∏acu, 

Malwina Karuzel. Nie mog∏am si´ 
nadziwiç, ˝e to hrabia. Jego sutanna 
by∏a sprana i do∏em postrz´piona. By∏ 
ubo˝uchny, ale chrzci∏ i dawa∏ Êluby za 
darmo. Raz zerwa∏ z wiejskiej kaplicy 
piecz´cie, za∏o˝one przez partyjnych, 
i odprawi∏ nabo˝eƒstwo. Niczego si´ nie 
ba∏. – Jestem ju˝ stary – mówi∏ – Có˝ 
oni mogà mi zrobiç?!

W latach osiemdziesiàtych przed-
wojenne majàtki zacz´∏y powracaç 
w r´ce dawnych w∏aÊcicieli. – W 1989 
roku stryj odwiedzi∏ nas w Kanadzie – 
opowiada z silnym francuskim akcen-
tem Jan Marcin Popiel. – Napomknà∏, 
˝e by∏by szcz´Êliwy, gdyby ktoÊ z rodzi-

Bizony 
Barbara Ravensdale

Do pa∏acu w Kurozw´kach po-
wróci∏ na sta∏e hrabia Jan Marcin 
Popiel. Odremontowa∏ walàce 
si´ pawilony i otworzy∏ pensjo-
nat. Sprowadzi∏ bizony, strusie 
i wielb∏àdy. Historyczne miejsce 
o˝y∏o i rozkwita, co roku odwie-
dzane przez tysiàce turystów. 

hrabiego Popiela
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ny zamieszka∏ w Kurozw´kach, ale nie 
przyzna∏ si´ , ̋ e wszczà∏ ju˝ procedur´ 
o odzyskanie w∏asnoÊci. Mia∏em wte-
dy dobrà prac´, wygodny dom, przyja-
ció∏, a dzieci swoje szko∏y. Ani ja , ani 
˝aden z moich braci nie dysponowaliÊmy 
du˝ymi funduszami na remont pa∏acu. 
Pomys∏ o przenosinach na drugi koniec 
Êwiata wydawa∏ mi si´ niedorzeczny. 
A potem zdarzy∏o si´ coÊ nieoczekiwa-
nego. Dosta∏em spadek po bogatym wu-
ju, który sobie mnie upodoba∏. I jako je-
dyny z rodziny mog∏em zaczàç myÊleç 
o Kurozw´kach.

Decyzja o powrocie do rodowe-
go gniazda nie by∏a prosta. ˚adne 
z oÊmiorga dzieci nie mówi∏o po pol-
sku. Dla urodzonego w Belgii Popiela 
najbli˝szym j´zykiem by∏ i jest fran-
cuski. Pochodzàca z Norwegii ˝ona 
Karen, kszta∏cona w szkole z interna-
tem na karaibskiej wyspie Barbados, 
a potem na Politechnice w Edynburgu, 
rozmawia z m´˝em i dzieçmi po angiel-
sku. W koƒcu zwyci´˝y∏y sentyment, 
poszanowanie tradycji i wola stryja 
Marcina. Zrujnowany pa∏ac odkupili 

od paƒstwa za symbolicznà z∏otówk´. 
Ca∏à reszt´ kurozw´ckich w∏oÊci, czyli 
pawilony, park, budynki gospodarcze 
i pa∏acowà stadnin´ koni arabskich na-
byli ju˝ bez taryfy ulgowej. Zacz´li od 
wyremontowania dla siebie jednego 
z budynków gospodarczych. Bia∏y dwo-
rek kryty gontem, otoczony starannie 
wypiel´gnowanym ogrodem, stoi za 
pa∏acem tu˝ nad ∏àkami i jest dziÊ do-
mem paƒstwa Popielów.

Potem zaj´li si´ pawilonami i otwo-
rzyli w nich pensjonat. W oran˝erii jest 
szeÊç pokoi z ∏azienkami i dwa salo-
niki do serwowania posi∏ków. Oficyna 
ma dwa dwupokojowe apartamen-

ty i salk´ konferencyjnà. Sam pa∏ac 
to jeszcze jeden wielki plac budowy. 
Gotowych jest kilka komnat na parte-
rze i poddaszu, kamienna klatka scho-
dowa, kuchnia i odrestaurowana sala 
balowa. – Odzyskany pa∏ac to by∏y go∏e 
mury, zawalone gruzem komnaty i puste 
oczodo∏y okien. Ani jednej pary drzwi. 
– Jan Marcin Popiel pokazuje, dla kon-
trastu, przedwojenne fotografie wygod-
nych , przytulnych wn´trz, kunsztownie 
zdobionych Êcian, czy bogatej biblio-
teki. Najstarsi mieszkaƒcy Kurozw´k 
doskonale pami´tajà czasy ÊwietnoÊci 

pa∏acu. LÊniàce posadzki, Êciany wybi-
te barwnymi adamaszkami, zwierciad∏a 
w z∏oconych ramach, parkowe rabaty 
i paryskie kreacje paƒ. Pa∏ac mia∏ cen-
tralne ogrzewanie i telefon.

Meble i cz´Êç wyposa˝enia jest 
dziÊ w kieleckim muzeum. – Gdyby 
wszyscy arystokraci wyciàgn´li r´ce 
po swoje – mówi w∏aÊciciel pa∏acu – 
muzea przesta∏yby istnieç. Powiesili 
repliki dawnych ˝yrandoli, przypad-
kiem odzyskali oryginalnà par´ drzwi. 
– DowiedzieliÊmy si´, ˝e le˝à u kogoÊ 
w Sandomierzu niepotrzebne, i ̋ e majà 
byç spalone. 

Na goÊci stylowego hotelu czeka 

sporo atrakcji. Mi∏oÊnicy jazdy kon-
nej mogà wybieraç w pa∏acowej staj-
ni od czystej krwi arabów po fiordziki 
i kuce. Na usposobionych romantycz-
nie czekajà przeja˝d˝ki bryczkà albo 
d∏ugie spacery w parkowych alejach. 
Mo˝na pobiegaç po bezkresnych dro-
gach wÊród ∏àk, albo podjechaç na ba-
sen do pobliskiego Po∏aƒca. Niedaleko 
jest zalew w Haƒczy i szaleƒstwo spor-
tów wodnych. Mo˝na te˝ po prostu 
poleniuchowaç w cieniu roz∏o˝ystych 
platanów, z ksià˝kà i kawa∏kiem domo-
wej szarlotki. Dla najm∏odszych goÊci 

przygotowano plac zabaw, jest te˝ ma∏e 
zoo: strusie, wielb∏àd, w∏ochate szkockie 
krowy, ∏aciate kózki i jelonek-sierotka 
z pobliskiego lasu. Jednak najwi´kszym 
prze˝yciem dla dzieci sà bizony i safari. 
Na kurozw´ckich ∏àkach pasie si´ po-
nad szeÊçdziesiàt sztuk prawdziwych 
amerykaƒskich bizonów. Specjalny 
wóz wraz z przewodnikiem wje˝d˝a do 
Êrodka corralu i mo˝na z bliska pogapiç 
si´ na kuzynów naszego ˝ubra.

Bizony trafi∏y na Kielecczyzn´ 
przez przypadek. – Kilka lat temu 
– opowiada Jan Marcin Popiel – mo-
im sàsiadem na targach POLAGRA 
w Poznaniu by∏ Belg, który w swej ofer-

Po drodze, w miejscowoÊci Iwaniska warto zboczyç z trasy i modrzewiowà alejà przejechaç 
do majestatycznych ruin zamku Krzy˝topór. Zabytek klasy mi´dzynarodowej, zbudo-
wany w XVII wieku za niebotycznà, na owe czasy, sum´ przez Krzysztofa Ossoliƒskiego 

(fundator) i Wawrzyƒca Senesa (architekt). Na litej skale stanà∏ ekscentryczny pa∏ac-forte-
ca, który swym przepychem i rozmachem przyçmi∏ wszystkie inne magnackie rezydencje 
Rzeczypospolitej. DziÊ, patrzàc na kapiàcà przez wapienne sklepienia wod´ i rosnàce sta-
lagmity mo˝na jedynie pofantazjowaç o okràg∏ej sali biesiadnej, której szklany sufit by∏ 
jednoczeÊnie dnem wielkiego akwarium z egzotycznymi rybkami. Albo o krzy˝toporskich 
stajniach, gdzie nad marmurowymi ̋ ∏obami, dla lepszego doÊwietlenia pomieszczeƒ, wisia∏y 
rz´dy kryszta∏owych zwierciade∏.
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cie mia∏ w∏aÊnie amerykaƒskie bizony 
równinne. Z poczàtku myÊla∏em: co 
za wariat, kto mu tu kupi bizony? Belg 
okaza∏ si´ przemi∏ym cz∏owiekiem, 
zaprzyjaêniliÊmy si´ i pod koniec tar-
gów to w∏aÊnie ja sam kupi∏em od nie-
go wszystkie bizony. DwadzieÊcia dwie 
sztuki. On zachwala∏ ∏atwoÊç hodowli, 
a ja ju˝ od d∏u˝szego czasu rozglàda∏em 
si´ za jakàÊ atrakcjà do Kurozw´k. 
Bizony przyjecha∏y z Belgii specjalny-
mi tirami. By∏o z tym sporo k∏opotów, bo 
w tym czasie, czyli pod koniec 2000 roku, 
panowa∏o apogeum histerii zwiàzanej 
z chorobà wÊciek∏ych krów. A tu nowa 
rasa byd∏a! Jednak uda∏o si´ pokonaç 
przeszkody. Uczynny Belg nadzorowa∏ 
budow´ corrali, doradzi∏ sposób grodze-
nia i nauczy∏ nas, jak bizona z∏apaç. 
Bez wykwalifikowanych ∏apaczy nie ma 
hodowli. Ka˝dà sztuk´ trzeba co jakiÊ 
czas zbadaç i zaszczepiç.

Bizony dosta∏y „w dzier˝aw´” 40 
hektarów ∏àk i po dwumiesi´cznej 
kwarantannie zosta∏y udost´pnione 
zwiedzajàcym. – B´dà jeszcze kor-
ty tenisowe, basen i pas startowy dla 
motolotni. – wylicza pan Popiel. – Jest 

te˝ pomys∏ na wydrà˝enie kana∏u pod 
sp∏ywy kajakowe, oraz budow´ zapory 
i niewielkiej elektrowni wodnej. Dla po-
kazywania i objaÊniania dzieciom. W 
zbrojowni szykujemy nastrojowà kawia-
renk´ i muzeum z replikami mundurów, 
jakie przysz∏o nosiç naszym przodkom 
np. Piechoty Staszowskiej, czy Kawalerii 
Egipskiej.” Zimà organizowane sà bale, 
kuligi, a w okràg∏ej fosie przed zamkiem 
– lodowisko. Mo˝na pograç w hokeja z 
samym panem hrabià.

Pa∏ac i park sà ulubionym miejscem 
weselnych imprez. Nowoczesnymi 
windami potrawy wje˝d˝ajà do jadal-
ni, gdzie kiedyÊ biesiadowali król StaÊ 
i jego kronikarz, Adam Naruszewicz. 
Król Stanis∏aw August Poniatowski ba-
wi∏ tu w czerwcu 1787 roku. By∏ mar-
kotny i przybity, wraca∏ bowiem z nie-
udanego spotkania z ukochanà carycà 
Katarzynà II. Czeka∏ na nià na Ukrainie 
3 miesiàce, wyda∏ na to 4 miliony rubli, 
widzia∏ jà 3 godziny, z czego 30 minut 
sam na sam. Podkomorzy So∏tyk, ówcze-
sny w∏aÊciciel kurozw´ckich dóbr dla 
rozweselenia monarchy wyda∏ huczny 
bal i uroczystà kolacj´.

Powrót hrabiego cenià sobie oko-
liczni mieszkaƒcy. Przy pa∏acu pracu-
je na sta∏e ponad 30 osób i dodatkowo 
drugie tyle w sezonie. – MyÊleliÊmy, 
˝e nowa hrabina przyjedzie w futrze 
i w wielkim kapeluszu z piórami – wyznaje 
jedna z pomagajàcych przy pa∏acu paƒ – 
a ona wyglàda tak jak my. Obecna pa-
ni na Kurozw´kach, Karen Jakobsen, 
lubi szerokie lniane spodnie i tenisów-
ki. Czuwa nad codziennà listà zaku-
pów, po polsku odbywa d∏ugie narady 
z szefowà hotelowej kuchni, sama pro-
wadzi dom i piel´gnuje ogród. – Wstaje 
skoro Êwit i haruje równo z nami – 
z uznaniem przyznaje Malwina Kruzel. 
– Podobnie i „ksi´ciunio”, jak mówimy 
o naszym panu Popielu. Przy Êniadaniu 
rozmawia z robotnikami, sam doglàda 
remontów, planuje, organizuje. – ̊ ona 
zastanawia si´ czasami, czy dobrze si´ 
sta∏o, ˝e dostaliÊmy tamten spadek – 
uÊmiecha si´ ubrudzony cementem pan 
hrabia. – Hotelarstwo to trudny zawód. 
DyspozycyjnoÊç dwadzieÊcia cztery go-
dziny na dob´. Ale jednoczeÊnie to wiel-
ki przywilej budziç si´ co dzieƒ w tak 
pi´knym miejscu. 
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Herbata na ka˝dà pogod´
Marcin D∏ugosz

„Nie ma ona arogancji wina, zadu-
fania kawy ani s∏odkiej niewinnoÊci ka-
kao” - mawiali o niej humoryÊci. Herbata 
jest drugim po wodzie najcz´Êciej 
spo˝ywanym napojem na Êwiecie. 
Dok∏adnie nie wiadomo, skàd pocho-
dzi. Za jej ojczyzn´ uznaje si´ Chiny. 
Legenda g∏osi, ̋ e herbaciany napar od-
kryto w podobny sposób, w jaki Newton 
odkry∏ prawo ci´˝koÊci. Oko∏o roku 3000 
p.n.e. chiƒski cesarz Szen Nung odpo-
czywa∏ sobie pod herbacianym drze-
wem, kiedy do czarki z goràcà wodà 
wpad∏y z niego liÊcie. Cesarz wyjà∏ je, 
a napar wypi∏ i od razu si´ nim zachwy-
ci∏. Nakaza∏ swoim podw∏adnym, by je 
hodowali. Poczàtkowo pito gorzki na-
par, wierzàc, ̋ e pomo˝e wyleczyç reu-
matyzm, os∏abienie i poprawi wzrok. 
Osiem wieków póêniej herbata sta∏a si´ 
w Chinach napojem narodowym. 

O wiele wi´cej stuleci min´∏o, nim 
jej s∏awa dotar∏a do Polski. Pierwszà 
wzmiank´ o herbacie mo˝emy znaleêç 
w liÊcie króla Jana Kazimierza do ̋ ony 
Marii Ludwiki. Monarcha napisa∏ go w 
1664 r., podczas pobytu w Mohylewie 
nad Dnieprem. Otrzyma∏ w∏aÊnie 
przesy∏k´ z herbatà i nie za bardzo wie-
dzia∏, co z nià zrobiç. Zwróci∏ si´ wi´c 
listownie do swojej francuskiej ̋ ony, by 
dowiedzia∏a si´ „w sprawie iloÊci, jakiej 
nale˝y jednorazowo u˝ywaç, a tak˝e ile 
do tego cukru nasypaç”. Herbat´ stoso-
wano w Polsce poczàtkowo wy∏àcznie 
jako Êrodek leczniczy. W kalendarzu 
na 1703 rok zamojski lekarz, dr Tomasz 

Ormiƒski, pisze o „koffe i liÊciach the-
ae jakby o artyku∏ach medycynalnych”. 
Na pytanie: „LiÊcie Theae co sprawujà? 
- odpowiada∏ - Sen odejmujà bez szko-
dy. Dlatego kupcy, którzy w nocy wiele 
pisaç majà, w Wenecji pijà Theae. Wiele 
pomaga ona ̋ o∏àdkowi; u˝ywa∏em i ja 
tego ziela po trosze”. 

Pozytywne dzia∏anie z∏ocistego na-
paru na ludzki organizm odkryto naj-
pierw drogà obserwacji i doÊwiadczeƒ, 
a dopiero du˝o póêniej poznano jego 
sk∏ad chemiczny. Wiedz´ oraz intuicj´ 
buddyjskich mnichów sprzed tysiàcleci 
potwierdzajà wspó∏czeÊni naukow-
cy. Herbata powinna mieç - zgodnie 
z chiƒskim obyczajem - a˝ 20 ró˝nych 
korzystnych w∏aÊciwoÊci. Marianne 
Nicolin w ksià˝ce „Herbata dla sma-
koszy” wylicza tylko niektóre z nich: 
„herbata czyÊci krew, przezwyci´˝a 
ci´˝kie sny, regeneruje mózg, poma-
ga przy zatwardzeniach, rozjaÊnia 
wzrok, przep´dza pos´pnoÊç, o˝ywia, 
wzmacnia odwag´, poprawia zdolnoÊci 
pami´ciowe...”. W zale˝noÊci od roz-
maitych odmian mo˝na dorzucaç ko-
lejne. 

LiÊcie zielonej herbaty obfitujà w 
witaminy z grupy A, B, C i P. Zawierajà 
tzw. polifenole wzmacniajàce uk∏ad 
odpornoÊciowy oraz przeciwdzia∏ajàce 
powstawaniu wolnych rodników. 
Udowodniono, ˝e napar z zielonej 
herbaty ∏agodzi stresy, jest te˝ skutecz-
ny w profilaktyce przeciwnowotworo-
wej. Herbata zielona preferowana jest 

g∏ównie w krajach wschodnioazjatyc-
kich. Do koƒca XIX w. dominowa∏a tak˝e 
w Europie. Dopiero póêniej konsumen-
ci na Starym Kontynencie przestawili 
si´ na spo˝ycie herbaty fermentowa-
nej, czyli czarnej. W ostatnich latach 
odkrywane sà tak˝e walory rozmaitych 
herbat afrykaƒskich. 

Z wyjàtkowych w∏aÊciwoÊci herba-
ty z miodokrzewu, roÊliny wyst´pujàcej 
w ∏aƒcuchach górskich Przylàdka 
Dobrej Nadziei, przez wieki potrafili 
korzystaç tylko szamani. Ich ludowà 
wiedz´ potwierdzajà dziÊ lekarze 
i naukowcy. Szklanka takiego naparu 
pe∏na jest pierwiastków ˝ycia, takich 
jak potas, cynk, wapƒ, sód, mangan, 
˝elazo czy magnez. Za herbat´ ˝ycia 
uznaje si´ tak˝e napar z liÊci czerwo-
nokrzewu, czyli Rooibos. Zawiera liczne 
zwiàzki mineralne i pierwiastki Êladowe 
chroniàce i zapobiegajàce ró˝nym scho-
rzeniom. Bogata jest tak˝e w witamin´ 
C odpowiedzialnà za „wymiatanie” 
z naszego organizmu wolnych rodni-
ków. W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci 
innych herbat nie pobudza, lecz dzia∏a 
uspokajajàco. Innà czerwonà herbatà, 
którà od dawna interesuje si´ medycyna 
naturalna jest Pu-Erh. Wspomaga ona 
prac´ wàtroby, obni˝a poziom chole-
sterolu, oczyszcza organizm, pobudza 
procesy trawienne i - last but not least 
- odchudza. 

Ka˝da z nich dzia∏a podobnie, ale 
jednak inaczej. Czy˝ wi´c herbata nie 
jest na ka˝dà pogod´? 

ZDROWO – NAUKOWO
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eko
Minà∏ czas zachwytu pi´knie 

opakowanà ˝ywnoÊcià. 
Choç masowe reklamy 
nie dajà o niej zapomnieç, 

Polacy chcà dziÊ jeÊç coraz cz´Êciej – 
zamiast kuszàcych widokiem w´dlin, 
makaronów czy ∏akoci – czasem skrom-
niej wyglàdajàce i mniej rozreklamo-
wane, ale zdrowsze produkty. Nie sà 
w tym odosobnieni. Zdaniem Wies∏awa 
Waziernika z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, popyt na ˝ywnoÊç 
ekologicznà wzrasta na Êwiecie co ro-
ku o mniej wi´cej 20 proc. Podà˝ajàc 
w Êlad za Europejczykami i Ameryka-
nami, rodacy wybierajà si´ do nierzadko 
oddalonego o kilka kilometrów sklepi-
ku ze „zdrowà” ̋ ywnoÊcià. P∏acà troch´ 
wi´cej w nadziei, ̋ e zakupià marchew, 
jab∏ka czy ziemniaki, które wyproduko-
wano bez u˝ycia Êrodków chemicznych. 
Cz´sto jednak poszukujàc ̋ ywnoÊci eko-
logicznej, nabywajà towar, który nie 
jest wytwarzany w sposób naturalny. 
Na szcz´Êcie, jak dowodzi dr Urszula 
So∏tysiak z firmy certyfikujàcej ̋ ywnoÊç 
ekologicznà Agrobiotest, te czasy ju˝ 
si´ koƒczà. W Polsce istnieje bowiem 
obowiàzkowy system kontroli i znako-
wania, który stanowi skutecznà metod´ 
ochrony producentów przed nieuczciwà 
konkurencjà, a konsumentów – przed 
ba∏amutnym znakowaniem ˝ywnoÊci.

Co to jest ˝ywnoÊç ekologiczna?
˚ywnoÊç ekologiczna to artyku∏y 

spo˝ywcze, które powsta∏y z produktów 
uprawianych, wytwarzanych i przecho-
wywanych w mo˝liwie najbardziej natu-
ralny sposób. Najlepiej, kiedy pochodzà 
one z gospodarstw znajdujàcych si´ 
w czystym Êrodowisku przyrodniczym, 
w których rolnicy tak dobierajà sposób 
produkcji, aby zachowaç pe∏ne wartoÊci 
od˝ywcze produktu. T́  wysokà wartoÊç 
od˝ywczà zapewniajà nawozy, takie jak: 
obornik, kompost, nawozy roÊlinne 
i zwierz´ce oraz minera∏y. Uzyskane ze 
wspomnianych gospodarstw produkty 
nie sà przerobione fabrycznie, nie 
zawierajà tzw. polepszaczy ˝ywnoÊci, 
czyli konserwantów, stabilizatorów, 
barwników, aromatów, nie sà ska˝one 
Êrodkami ochrony roÊlin i nawozami 
sztucznymi, a do ich produkcji nie sto-
suje si´ hormonów i antybiotyków. 

Z gospodarstwa „eko” na konsu-
mencki stó∏

– Przestawienie produkcji masowej 
na ekologicznà nie odbywa si´ jednak 
w sposób automatyczny. Zwykle, zanim 
rolnik uzyska stosowny certyfikat, musi 
przez dwa lata (a w wypadku upraw sa-
downiczych – trzy lata) gospodarowaç 
zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicz-
nego, nie majàc praw do sprzeda˝y swo-

ich produktów z adnotacjà 
„eko”. Okres ten zwa-

ny przestawianiem 
rolnictwa, ma na 

celu przywró-
cenie równo-

wagi bio-

logicznej w ziemi, na której gospodarz 
b´dzie stosowa∏ upraw´ – t∏umaczy dr 
Urszula So∏tysiak. – W naturalnym eko-
systemie wszystkie organizmy ̋ ywe sà 
w równowadze. Nie ma np. problemu ze 
stonkà, gdy˝ niszczy jà naturalnie ̋ yjàcy 
w glebie nicieƒ. Kiedy równowaga zo-
stanie przywrócona, nie b´dzie istnia∏a 
koniecznoÊç stosowania chemicznych 
oprysków – dodaje. Aby zmniejszyç 
ewentualne straty i wyprodukowaç do-
rodne warzywa czy owoce, rolnik mo˝e 
posi∏kowaç si´ naturalnymi nawozami 
i opryskami zio∏owymi. Zarówno w okre-
sie przestawiania, jak i po uzyskaniu 
certyfikatu, gospodarstwa podlegajà 
corocznej kontroli. – W ubieg∏ym ro-
ku doliczyliÊmy si´ 2300 gospodarstw 
ekologicznych, o ∏àcznej powierzch-
ni 60 tys. hektarów, z czego po∏owa 
by∏a dopiero w trakcie przestawiania. 
Stanowi to jedynie 10 proc. obszarów 
ekologicznych w Niemczech – mówi 
dr Urszula So∏tysiak.

Produkty ze znakiem jakoÊci
Na pierwszy rzut oka trudno 

odró˝niç ˝ywnoÊç ekologicznà od tej 
produkowanej z wykorzystaniem naj-
nowszej technologii. W ˝aden sposób 
na „oko” nie oceni si´, czy marchewka, 
którà proponuje sprzedawca jest ekolo-
giczna czy nie. KiedyÊ krà˝y∏y opinie, 
˝e ekologiczne produkty wyglàdajà 
znacznie gorzej ni˝ te z masowej upra-
wy. Marchewki czy jab∏ka sà drobne, 
pomarszczone, robaczywe. Nic z tych 
rzeczy. ˚ywnoÊç ekologiczna, aby 
mog∏a si´ znaleêç w sklepie musi 
byç tak samo dorodna i zdrowa, jak ta 
z pól nawo˝onych chemicznie i opryski-
wanych. Robaczywych produktów nikt 
nie dopuÊci do sprzeda˝y. Dlatego rol-
nicy, aby pozbyç si´ robaków, stosujà 
naturalne opryski zio∏owe: ze skrzypu, 
pokrzywy, czosnku. Niezorientowany 
konsument zwykle wierzy sprzedawcy 
na s∏owo. Tymczasem, aby sprawdziç 
jakoÊç, wystarczy dok∏adnie czytaç 
etykiety. Ta ˝ywnoÊç, którà okreÊla si´ 
jako mianem wysokiej jakoÊci, czyli 
ekologicznà – to ˝ywnoÊç atestowana. 
Na opakowaniu ka˝dego sprzedawa-
nego produktu znajduje si´ znak jed-
nej z szeÊciu jednostek certyfikacyj-
nych, upowa˝nionych do kontroli Sà 
to: Agrobiotest, Bioekspert, Cobico, 
Ekogwarancja PTRE, Polskie Centrum 
Badaƒ i Certyfikacji oraz Jednostka 
Certyfikacji Produkcji Ekologicznej 
PNG. Powy˝sze znaki informujà, ˝e 
˝ywnoÊç pochodzi z gospodarstwa 

˚ywnoÊç 

na stole

Marzena Sygut-Nowak



funkcjonujàcego w nieska˝onym 
Êrodowisku oraz ˝e zosta∏a wypro-
dukowana w sposób kontrolowany, 
gwarantujàcy najwy˝szà jakoÊç su-
rowców i ich przetworów. JeÊli dost´pne 
w okolicy produkty nie uzyska∏y jesz-
cze stosownego atestu, a konsumento-
wi bardzo zale˝y, by kupowaç produkty 
z tzw. w∏asnego ogródka, zawsze powi-
nien nabywaç te, które sygnowane sà 
imieniem, nazwiskiem i adresem pro-
ducenta. Jest to szczególnie wa˝ne 
w wypadku warzyw i owoców, poniewa˝ 
sprawdzenie zawartoÊci w nich pestycy-
dów czy metali ci´˝kich jest niemo˝liwe 
w ka˝dej sprzedawanej partii. Nie ano-
nimowy producent wie natomiast, ˝e 
w ka˝dym momencie jego uprawy mogà 
byç sprawdzone.

Gdzie ich szukaç
W Polsce ˝ywnoÊç „eko” rozpro-

wadzajà wcià˝ nieliczne sklepy z tzw. 
zdrowà ˝ywnoÊcià i tylko sporadycz-
nie hipermarkety. Zaopatrujàcy si´ 
tam klienci muszà jednak pami´taç, 
˝e ˝ywnoÊç ekologiczna w tych skle-
pach stanowi tylko cz´Êç oferowanych 
produktów. Pozosta∏e to mi´dzy innymi 
˝ywnoÊç dietetyczna, jak na przyk∏ad 
produkty o obni˝onej zawartoÊci cukru, 
artyku∏y bezglutenowe, zamienniki mle-
ka bàdê mi´sa, herbaty zio∏owe itp. Coraz 
cz´Êciej zdarza si´, ̋ e dostawcami zdro-
wej ˝ywnoÊci sà ich bezpoÊredni pro-
ducenci. Atestowane przez Agrobiotest 
lub inne organizacje gospodarstwa rol-
ne regularnie dostarczajà produkty do 
specjalistycznych sklepów w wi´kszych 
miastach, do supermarketów; rzadziej 
do szkó∏, przedszkoli i szpitali. Dzi´ki 
dzia∏ajàcym w Internecie sklepom ze 

zdrowà ˝ywnoÊcià, mo˝na z∏o˝yç za-
mówienie na dostaw´ warzyw, maka-
ronów i przetworów owocowo-warzyw-
nych prosto do domu. 

Co si´ dzisiaj produkuje
Na Êwiecie oferta gospodarstw eko-

logicznych jest bardzo bogata. W sa-
mych Niemczech klienci majà do wybo-
ru ponad dwa tysiàce takich produktów. 
W porównaniu z rynkiem zachodnim 
w Polsce gama produktów ekologicz-
nych jest znacznie ubo˝sza, chocia˝ wy-
twarzamy te same surowce niezb´dne 
do ich otrzymania, co na Zachodzie: 

zbo˝a, warzywa, owoce, produkty po-
chodzenia zwierz´cego. G∏ównym po-
wodem jest wcià˝ niewielki odsetek go-
spodarstw ekologicznych. Jak twierdzi 
Wies∏aw Waziernik, tylko 0,3 proc. pro-
dukcji rolnej w Polsce stanowi ̋ ywnoÊç 
ekologiczna, gdy w krajach Unii odse-
tek ten jest dziesi´ciokrotnie wy˝szy. 
Jakby tego by∏o ma∏o, blisko po∏owa 
wytwarzanej w kraju ˝ywnoÊci ze zna-
kiem „eko” w´druje za granic´. Polski 
konsument musi si´ wi´c zadowoliç su-
rowymi produktami, takimi jak jab∏ka, 
ziemniaki, w∏oszczyzna czy te˝ ziar-
na (kasza gryczana, jaglana, soczewi-
ca), siemi´ lniane, p∏atki Êniadaniowe 
oraz zaprawami czy sokami owocowy-

mi i wielowarzywnymi, przetworami 
z owoców i warzyw. Przedstawiciele ge-
neracji „eko” sà jednak przekonani, ̋ e 
teraz, gdy Polska wesz∏a do Unii, sytuacja 
ulegnie zmianie. Jak wynika z analizy 
przedstawionej przez Stowarzyszenie 
Producentów ˚ywnoÊci Metodami 
Ekologicznymi Ekoland (www.eko-
land.org.pl) zainteresowanie rolników 
produkcjà ekologicznà stale wzra-
sta. Podobnego zdania jest Wies∏aw 
Waziernik. Przewiduje on, i˝ tylko 
w tym roku liczba gospodarstwa eko-
logicznych powinna si´ podwoiç. 
BezpoÊrednià przyczynà tego zjawi-

ska sà dotacje do gospodarstw eko-
logicznych przyznawane przez Uni´ 
Europejskà. Byç mo˝e ju˝ za kilka 
lat polski konsument bez problemu 
b´dzie móg∏ korzystaç z tak boga-
tej oferty jak mieszkaƒcy Zachodu, 
a potrzebne produkty b´dzie móg∏ 
nabywaç w specjalnym centrum han-
dlowym ze zdrowà ̋ ywnoÊcià, jakie od 
lat dzia∏ajà ju˝ w zachodniej Europie. 
A jest to rynek nie do pogardzenia. 
Z badaƒ przeprowadzonych przez Szko∏´ 
G∏ównà Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie wynika, i˝ 40 proc. polskich 
konsumentów ch´tnie zaopatrywa∏oby 
si´ w ˝ywnoÊç ekologicznà. 

40 proc. polskich konsumentów 
ch´tnie zaopatrywa∏oby si´ 
w ˝ywnoÊç ekologicznà

ZDROWO – NAUKOWO



Na czym polega fenomen te-
go trunku? Jego tajemnica? 
Zacznijmy od momentu, 
w którym duch wina uwal-

nia si´ z butelki. Nast´puje przebudze-
nie. Niektóre wina po wyj´ciu korka 
z butelki budzà si´ jak z g∏´bokiego 
snu. Na poczàtku wymagajà czasu i po-
wietrza, aby na dobre dojÊç do siebie, 
czyli potrzebujà przelania do karafki 
i chwili cierpliwoÊci z naszej strony. 
Pami´tam niesamowità konsternacj´, 
jakà wywo∏a∏o u mnie otwarcie butelki 
wina z Saint-Emilion, z doskona∏ego dla 
tego regionu rocznika 1998, zaraz po je-
go wypuszczeniu na rynek i rok póêniej. 
W tym drugim przypadku wino by∏o dia-
metralnie ró˝ne - zwarte, o twardych 
taninach (garbnikach) i zamkni´tym 
bukiecie. Podczas, gdy pite wczeÊniej 
prezentowa∏o harmonijnà struktur´. 
Dla mnie zawsze otwarcie butelki wi-
na  jest momentem magicznym. Nigdy 
do koƒca nie wiadomo czym nas zasko-
czy. Znana jest regu∏a, ˝e dekantowaç 
powinno si´ wina m∏ode i stare. Te, 
które trzeba ujarzmiç przez natlenia-
nie i te, którym tlen potrzebny jest do 
przebudzenia. Moje doÊwiadczenia 
zdajà si´ sugerowaç, ˝e regu∏ tak do 
koƒca nie ma. Ka˝de wino zachowuje 
si´ inaczej. Niemniej wina o pot´˝nej 
taninowej strukturze otwarte przed 
osiàgni´ciem swojej dojrza∏oÊci, jeÊli 
nie damy im nawet kilku godzin na 
oswojenie si´ z nowà sytuacjà, mogà 
nas  ca∏kowicie znokautowaç swoimi 
garbnikami. 

Kiedy ju˝ wino znajdzie si´ w kie-
liszku zaczyna prezentowaç przed 
nami swojà sukni´, jednym s∏owem 
przemawia do naszych oczu. Aby le-
piej oceniç t´ niezwykle powabnà cech´ 
wina, nale˝y obserwowaç kieliszek na 
bia∏ym tle. Dlatego w restauracjach, któ-
re przywiàzujà wag´ do rytua∏u ser-
wowania wina obrusy, a przynajmniej 
serwetki, sà bia∏e. I prosz´ mi wierzyç 
mo˝emy si´ spotkaç z ca∏à kolekcjà 
rozmaitych sukien - od aksamitnych, 
szkar∏atnych, z∏otych, s∏omkowo-˝ó∏tych, 
bràzowo - pomaraƒczowych etc. Istny 

Jaros∏aw Szulc

Drodzy Paƒstwo, nie bez przyczyny ju˝ w ksi´dze 
Izajasza znajdujemy s∏owa: „Có˝ to za ˝ycie dla 
tego, któremu brak wina?”. Wino towarzyszy 
rozwojowi cywilizacji nieomal od jej zarania. 
W naszym obszarze kulturowym, w basenie 
Morza Âródziemnego, pojawi∏o si´ wraz z Feni-
cjanami ponad 1000 lat pne. W czasach biblij-
nych by∏o ju˝ nieod∏àcznym sk∏adnikiem nasze-
go ˝ycia. Âladów tych powiàzaƒ nie brakuje na 
przestrzeni dziejów w zapiskach historycznych, 
literaturze, czy malarstwie. OczywiÊcie ówczesne 
wina nie majà wiele wspólnego z trunkami, które 
goszczà dzisiaj na naszych sto∏ach. Niezmienna 
pozostaje zawsze magia boskiego napoju. 

Sekrety win

P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4S T R O N A  5 2 P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4 S T R O N A  5 3



karnawa∏. Ja zawsze z szacunkiem 
patrz´ na lekko przepalone, ceglaste 
barwy dojrza∏ego barolo, czy z∏amanà 
bràzem wiekowà rioj´. 

Jeszcze oczy nie mogà oderwaç si´ 
od sukni wina taƒczàcego w kieliszku, 
a ju˝ zmys∏ w´chu bombarduje nasz 
mózg swoimi odkryciami. Bukiet wina. 
Prawdziwe pole dla naszej wyobraêni. 
Cz´sto skojarzenia, które tworzà si´ 
w nas pod wp∏ywem lotnych czàsteczek 
dra˝niàcych nasze opuszki w´chowe 
sà niebywa∏e. Kwiaty, owoce, letnia 
∏àka, skoszone siano, mas∏o, orzechy, 
stajnia, mokra sierÊç czy wr´cz krwi-
sty befsztyk. 

Jeszcze lekko oszo∏omieni bukietem 
si´gamy po pierwszy ∏yk. I wino otwiera 
przed nami palet´ smaków. Ponownie 
obszar nieprawdopodobnych odkryç 
– od win bardzo owocowych – maliny, 
czarne jagody, Êliwki, cytrusy, powid∏a 
po poszycie leÊne, grzyby, ziemi´ do 
wyró˝niajàcych na przyk∏ad jedno z wy-
bitnych win - Ch. Lafite-Rothschild, nut 
grafitowego o∏ówka. Drugi ∏yk i zaczyna-
my zastanawiaç si´ czy wino jest d∏ugie, 
trwa w ustach , zostaje na podniebieniu, 
czy ma wyraênà faz´ Êrodkowà, jaki fi-
nisz, jednym s∏owem w dalszym ciàgu 
czymÊ nas zaskakuje. JeÊli zupe∏nie nas 
zniewoli b´dziemy chcieli sprawdziç 
jak smakuje to samo wino, ale z inne-
go rocznika. I tu kolejne niespodzianki 
- tak bardzo mogà si´ od siebie ró˝niç. 
W pewnym momencie odkryjemy, ̋ e to 
samo wino inaczej smakuje pite np. we 
W∏oszech, a inaczej po przewiezieniu 
do Polski, oka˝e si´, ˝e równie˝ towa-
rzystwo ma pewne znaczenie, o kielisz-
kach nie wspominajàc. Mnie uda∏o si´ 
na przyk∏ad zupe∏nie zepsuç bukiet wi-

na, którym si´ wczeÊniej zachwyca∏em, 
podajàc je w kieliszkach wyciàgni´tych 
prosto z kredensu. Lotne czàstki lakie-
rów i innych chemikaliów osadzajà si´ 
na szkle i jeÊli kieliszki nie sà przemyte i 
przetarte tu˝ przed podaniem wina mogà 
nas spotkaç du˝e rozczarowania. 

Mniej wi´cej na tym etapie 
pomyÊlimy sobie, ̋ e warto by∏oby przy 
okazji najbli˝szych wakacji odwiedziç 
jednà z winnic, które akurat b´dà 
na trasie naszej podró˝y w Toskanii 
czy Portugalii. W nast´pnym roku 
podporzàdkujemy ju˝ tras´ podró˝y 
wakacyjnej zwiedzaniu winnych re-
gionów. Po powrocie b´dziemy szuka-
li informacji o degustacjach organizo-
wanych na miejscu, w kraju. Karta win 
w restauracji ju˝ nie b´dzie dla nas „ 
narz´dziem tortur”, by w koƒcu  i tak 
zdaç si´ na rad´ kelnera. Nie, tym ra-
zem, jeÊli oka˝e si´, ˝e w restauracji 
urz´duje profesjonalny sommelier, utnie-
my sobie z nim  mi∏à pogaw´dk´, a lek-
tura karty win niewàtpliwie poprzedzi 
w∏aÊciwe menu. B´dziemy t´skniç za 
winnymi barami, gdzie w profesjonal-
nych warunkach mo˝na skosztowaç 
ró˝nych win na kieliszki i nie ozna-
cza to od razu uszczuplenia nasze-
go bud˝etu. W koƒcu pomyÊlimy, ˝e 
najwy˝szy czas pomyÊleç o odpowied-
nich kieliszkach. Z poczuciem wy˝szego 
stopnia wtajemniczenia zrezygnujemy 
z kilku innych, ju˝ teraz nieistotnych 
zakupów, by móc sprawdziç, ˝e w kie-
liszkach Riedela wino rzeczywiÊcie sma-
kuje inaczej. Potem, jak uda nam si´ 
upolowaç jakàÊ fantastycznà butelk´, 
obdzwonimy wszystkich znajomych, 
by si´ tym pochwaliç. PomyÊlimy te˝ 
o inwestycji w wina „ en primeur”. I to 

jest w∏aÊnie to. Wino na zawsze zagoÊci 
ju˝ w naszych sercach. Zaprosi nas do 
fascynujàcej przygody odkrywania jego 
sekretów. I prosz´ mi wierzyç, wtedy 
ju˝ nie b´dziemy si´ dziwiç, ˝e wino 
nieod∏àcznie zwiàzane jest z rozwojem 
naszej cywilizacji. Co wi´cej, odkryjemy 
te˝, ˝e „wino to dzie∏o sztuki nadajàce 
si´ do picia”. Serdecznie Paƒstwa za-
praszam do odkrywania sekretnego 
Êwiata win! 

Jaros∏aw Szulc
Rocznik 1965 (niestety zupe∏nie nieudany dla 
win), zodiakalny Baran, z wykszta∏cenia lekarz, z 
zami∏owania - pasjonat win i enoturystyki. Co naj-
mniej raz w roku odwiedza winne zakàtki Europy w 
poszukiwaniu nowych odkryç i natchnieƒ. Uwiel-
bia biesiadowaç z przyjació∏mi przy dobrej butelce 
wina i marzy o w∏asnej winnicy, w ostatecznoÊci 
dobrze zaopatrzonej piwniczce.
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Miedziany garnek zwany 
kotlickiem musi z wodà 
wisieç nad ogniskiem w 
samym Êrodku bacówki. 

Tam, ciep∏e mleko z porannego udo-
ju jest mieszane ze Êwie˝ym mlekiem 
z dnia. Póêniej mleko jest przelewane 
do du˝ego drewnianego pojemnika o 
nazwie muciera. Zakwaszone w niej 
mleko jest roztrzepywane specyficznà 
drewnianà ∏opatkà, tak, aby kawa∏ki se-
ra osiad∏y na dnie muciery. Nast´pny 
etap wymaga wiele energii: juhas lub 
baca trzymajà mi´dzy nogami drewnia-
ny czerpak przypominajàcy ma∏e wia-
derko i nape∏niajà go, wybieranym z 
dna muciery, serem. Nast´pnie ser jest 
w czerpaku rozdrabniany i wyciskany. 
Poza ogromnym wysi∏kiem fizycznym, 
potrzeba na to wiele czasu, by z tak 
przygotowanego sera tworzyç ponad 
kilogramowe kule, które wk∏adane sà 
do ciep∏ej wody w drewnianym wia-
drze. Ciep∏a woda pozwala wycisnàç 
dok∏adnie serwatk´ z sera i odpowied-
nio uformowaç ser. Dlatego czynnoÊç 
wk∏adania i wyciàgania sera z ciep∏ej 
wody powtarzana jest wielokrotnie. W 
pewnym momencie serowa kula prze-
bijana jest metalowym lub drewnianym 
szpikulcem, który dodatkowo uwalnia 
serwatk´ ze Êrodka sera, a kula w r´kach 
bacy (lub juhasa) powoli przeobra˝a si´ 

we wrzecionowaty kszta∏t oscypka. Na 
koniec baca odciska na serze swój sym-
bol – drewniany pierÊcieƒ z indywidu-
alnym, w przypadku ka˝dego bacy, 
wzorem. Na sam koniec dwa drewnia-
ne guziki zatykajà boczne dziurki po 
szpikulcu. Po tej obróbce bia∏y oscy-
pek w´druje na 24 godziny do solan-
ki w drewnianych dzierzach. Póêniej 
czeka go ju˝ tylko lekkie obeschni´cie 
i w∏o˝enie do charakterystycznego ko-
rytka (tzw. komornika), które umiesz-
czone jest pod samym sufitem baców-
ki, tak by zimny dym z ogniska móg∏ 
powolutku w´dziç przekr´cany co jakiÊ 
czas ser. Po 5-7 dniach oscypek uzysku-
je s∏omkowo-lÊniàcy kolor i jest gotowy 
do spo˝ycia.

By poznaç dok∏adnie proce-
dur´ wytwarzania oscypka, najpierw 
odwiedziliÊmy Gorce i Beskid Niski 
oraz mniej zadeptane zakàtki Podhala 
i Spiszu. Pomaga∏a nam Bo˝ena Kulig 
z Nowego Targu (dziennikarz i pa-
sjonat swojej ma∏ej ojczyzny), zaÊ 
Henryk Stanik, wytrawny weterynarz 
i spo∏ecznik z Podhala, zapoznawa∏ 
nas z kolejnymi bacami. W ten spo-
sób uda∏o nam si´ zidentyfikowaç 
prawie 130 bacówek. Bardzo szybko 
okaza∏o si´, ˝e prawdziwych oscyp-
ków ju˝ nie ma. Nagle Francuzi, a po-
tem W∏osi zaproponowali, by ratowaç 

Serek rugby
Jacek Szklarek

Oscypek odzwierciedla wi´kszoÊç problemów, 
z którymi spotyka si´ pasterz, hodowca czy 
ma∏y przetwórca w naszym kraju. Produkowa-
ny jest od poczàtku maja do pierwszych dni 
paêdziernika. Pasterze, którzy produkujà ten ser, 
dojà najpierw owce, których rasa wywodzi si´ od 
karpackiej owcy zackel, sprowadzonej na tereny 
Polski blisko tysiàc lat temu. Wytworzenie oscyp-
ka to bardzo skomplikowana historia.
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polski ser „w kszta∏cie pi∏ki do rugby”. 
PojechaliÊmy na Salon Smaku do Turynu 
– najwi´ksze targi ̋ ywnoÊci regionalnej 
na Êwiecie. Oscypki w opakowaniach 
pró˝niowych wieêliÊmy pod siedzenia-
mi i w baga˝niku ma∏ego busa, bo choç 
wczeÊniej uda∏o nam si´ wprowadziç w 
˝ycie rozporzàdzenie przywracajàce (po 
kilku dziesi´cioleciach) produkcj´ serów 
z mleka niepasteryzowanego, s∏u˝by 
weterynaryjne stosowa∏y to prawo tyl-
ko wobec ma∏ych i Êrednich zak∏adów 
mleczarskich. Zwyk∏y hodowca po bada-
niach produktu koƒcowego, a wczeÊniej 
wody, gruntów i pastwisk, nic nie móg∏ 
poradziç. Có˝ z tego, ̋ e ponad 150 za-
granicznych dziennikarzy zacz´∏o biç 

bacom brawa, skoro po chwilach za-
chwytu trzeba by∏o odrzucaç wszystkie 
propozycje handlowe ze wzgl´du na 
brak regulacji prawnych okreÊlajàcych 
produkcj´ oscypka? Ten wyjàtkowy 
ser jest jednym z filarów-symboli pol-
skiej tradycji kulinarnej, ale pozostaje 
dost´pny w swej prawdziwej, a du˝o 
cz´Êciej podrabianej, postaci jedynie na 
podtatrzaƒskich targowiskach i czasem 
w podziemnych przejÊciach wi´kszych 
polskich miast. Dlaczego oscypek nie 
móg∏by byç – przy zachowaniu tradycyj-
nych metod produkcji – sprzedawany w 
sposób bardziej cywilizowany, bardziej 
„zach´cajàcy” do spo˝ycia?
Autor jest inicjatorem ruchu Slow Food w Polsce
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W obronie smaku

Slow Food jest mi´dzynarodowà 
organizacjà, której celem jest 
„ochrona prawa do smaku”. 
Powsta∏a w 1986 roku we W∏oszech, 
zajmuje si´ „ochronà oraz wspie-
raniem niewielkich regionalnych 
producentów ̋ ywnoÊci – szczegól-
nie ˝ywnoÊci oryginalnej, produ-
kowanej w sposób niespotykany 
w innych miejscach na Êwiecie, 
˝ywnoÊci tradycyjnej, zdrowej i 
niestety zagro˝onej znikni´ciem 
w wyniku coraz bardziej natar-
czywej ekspansji tego, co na 
ca∏ym Êwiecie znane jest jako 
„fast food”. W ciàgu 15 lat swe-
go istnienia Slow Food z ma∏ego 
regionalnego ruchu rozrós∏ si´ i 
przekszta∏ci∏ w mi´dzynarodowy 
ruch zrzeszajàcy ponad 60 tysi´cy 
cz∏onków na wszystkich kontynen-
tach. W Polsce dzia∏a od grudnia 
2002 roku.



Opiekana papryka jest specjalnoÊcià kuchni hiszpaƒskiej (ju˝ s∏ysz´ oburzone g∏osy 
W∏ochów i Francuzów, ale co tam!). To w gruncie rzeczy proste do przygotowania da-
nie jest doskona∏à przystawkà do kolacji.
8 porcji
Czas 1 godz. 40 min.
Sk∏adniki: 1,5 kg dojrza∏ej papryki czerwonej•0,5 kg dojrza∏ej papryki ˝ó∏tej•1 
p´czek bazylii•50 ml oliwy•sól
Przygotowanie. Papryk´ p∏uczemy i osàczamy. Przekrawamy na pó∏, usuwamy szypu∏ki 
i gniazda nasienne z pestkami. Po∏ówki papryki smarujemy oliwà i wk∏adamy do r´kawa 
z folii do pieczenia. Je˝eli nie mamy r´kawa ani torebek do pieczenia, owijamy papryki 
kilkoma warstwami folii aluminiowej. LiÊcie bazylii p∏uczemy i osàczamy.
Wykonanie. Papryki owini´te folià uk∏adamy na blasze i pieczemy ok. 45 minut w 
temperaturze 200 stopni C. Upieczone papryki studzimy, nie odwijajàc z folii, do-
piero gdy ostygnà, zdejmujemy z nich skórk´. Mocno przypieczona skórka powinna 
bez trudu odchodziç od mià˝szu papryki czerwonej i nieco trudniej od ˝ó∏tej. Je˝eli 
nie chce, mo˝na odciàç jà no˝em. Oczyszczone papryki uk∏adamy na pó∏misku. Sok, 
jaki wyp∏ynà∏ z nich podczas pieczenia, przecedzamy, podgrzewamy, a˝ si´ zago-
tuje i solimy.
Podawanie. Papryk´ polewamy zagotowanym sokiem, przybieramy bazylià i po-
dajemy z bagietkà

Papryka
opiekana

Marek ¸ebkowski. 

Cebularze

Marek ̧ ebkowski. Wydawca. Fotografik, absolwent ̧ ódzkiej Szko∏y Filmowej. 
Smakosz, choç nie lubi tej etykietki. Autor ponad 100 ksià˝ek kucharskich. 
Mówi, ˝e coraz bardziej lubi dania proste, wyrastajàce korzeniami z naszej 
tradycji. I chocia˝ nie ma za du˝o czasu, to jednak nie podaje swoim goÊciom 
kupnego chleba, mas∏a czy sera. – To si´ robi w sekund´ – mówi – a jakoÊç jest 
nieporównywalna. Chcia∏by mieç swojà winnic´, ̋ eby i wino by∏o w∏asne, ale 
to marzenie trudno w Polsce zrealizowaç. Zamiast tego robi co roku nalewki; 
wiÊniówk´, morelówk´, smorodinówk´ i kminkówk´, które podaje na koniec 
posi∏ku i rozdaje przyjacio∏om w prezencie na Âwi´ta.

Mo˝na je wypiekaç z ró˝nych rodzajów ciasta: zwyk∏ego pszennego, pszenno-
˝ytniego lub dro˝d˝owego-maÊlanego na mleku zamiast wody, z dodatkiem t∏uszczu, 
jajek i niewielkiej iloÊci cukru. Sam przyrzàdzam je z ciasta pszennego. ¸atwo je 
przygotowaç, a do tego Êwietnie smakujà z w´dlinà lub serem.

Czas przygotowania: 3 godz. 15 minut
10-12 cebularzy
500 g màki pszennej, 25 g dro˝d˝y, 1 ∏y˝ka soli, 1 ∏y˝eczka cukru, 500 g cebuli, 

3 ∏y˝ki t∏uszczu (oliwy, mas∏a, smalcu), sól, pieprz, màka do posypania.
Przygotowanie. Rozcieramy dro˝d˝e w 250 ml ciep∏ej wody. Woda nie mo˝e 

byç goràca, powinna mieç temperatur´ 26-30 oC. Dodajemy ∏y˝k´ soli i ∏y˝eczk´ cu-
kru. Mieszamy a˝ sól i cukier si´ rozpuszczà, dodajemy màk´, mieszamy i odstawiamy 
ciasto na 1 godzin´ 30 minut do wyroÊni´cia w ciep∏e miejsce, np. obok uchylonych 
drzwiczek nagrzanego piekarnika.

Cebule obieramy, p∏uczemy, przekrawamy na pó∏, kroimy na plasterki i sma˝ymy 
na t∏uszczu, a˝ zacznà si´ rumieniç. Usma˝onà cebul´ doprawiamy solà i pieprzem.

Wykonanie. WyroÊni´te ciasto wyjmujemy na stolnic´ posypanà màkà i zagnia-
tamy, dosypujàc màk´, a˝ stanie si´ g∏adkie i przestanie lepiç si´ do r´ki. Szcz´Êliwi 
posiadacze robota kuchennego mogà go u˝yç do zgniecenia ciasta. Dzielimy ciasto 
na 10-12 kawa∏ków i rozwa∏kowujemy je na gruboÊç 5 mm, formujàc okràg∏e placki. 
Na plackach rozk∏adamy cebul´, uk∏adamy na blasze wy∏o˝onej trzema warstwami 
papieru do pieczenia i odstawiamy do wyroÊni´cia.

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180oC, wstawiamy do niego metalowà 
misk´ z wodà i blach´ z cebularzami. Pieczemy oko∏o 30 minut, a˝ cebularze si´ 
zrumienià.

Podawanie. Upieczone cebularze lekko studzimy i podajemy z mas∏em, 
w´dlinà, serem itp.
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„Mijajà dni tygodnie, mi-
ja rok/ Prawdziwe ˝ycie mi-
ja nas o krok/ I z tym nam 
dobrze jest i nie jest/ I ni-
by nic nie dzieje si´”. – Czy 
t´ „Szans´ na sukces” mu-
sicie puszczaç na ca∏y re-
gulator?! – wrzasn´∏am w 
stron´ dziennikarskich bok-
sów, skàd dobiega∏ radosny 
damski g∏os, naÊladujàcy 
przebój sprzed lat, piosenk´ 
Andrzeja Dàbrowskiego. – 
Koncertów im si´ zachcia∏o 
– wymamrota∏am pod no-
sem i wróci∏am do mojego 
Kissingera. W redakcji nikt 
si´ jednak nie odezwa∏, nikt 
nie zareagowa∏ te˝ na mój 
wrzask. JeÊli nie liczyç te-
go g∏osu, który nie dawa∏ 
za wygranà: „Âwiat nam nie 

wadzi, lecz przez ca∏y czas/ 
CoÊ si´ gromadzi, coÊ doj-
rzewa w nas/ Co by∏o ledwie 
nutkà rzewnà/ Zmienia si´ w 
pewnoÊç tego, ˝e...” 

Wsta∏am. Z impetem 
odsun´∏am wielkie obroto-
we krzes∏o i ci´˝kim kro-
kiem podà˝a∏am w kie-
runku tajemniczego g∏osu. 
By∏am pewna, ˝e dy˝urny 
dziennikarz w∏àczy∏ jakàÊ 
dziwnà, starà kaset´ i wy-
szed∏ na korytarz, by sobie 
zrobiç przerw´ na papie-
rosa. – Biedny jego los! – 
zgrzyta∏am do siebie przez 
zaciÊni´te z´by. Przy jego 
biurku panowa∏a jednak 
cisza. Tylko w kàcie, przy 
oknie parowa∏a kawa w 
wielkim kubku. Zacz´∏am 

szukaç innego winowajcy. 
Coraz bardziej zdenerwo-
wana sprawdza∏am boks po 
boksie, ale wszystkie Êwieci∏y 
pustkami. Owszem, niektó-
re komputery by∏y wcià˝ 
w∏àczone, wokó∏ le˝a∏y sterty 
gazet, ale nigdzie nie by∏o ani 
˝adnego radia czy magneto-
fonu, ani ˝ywego ducha. A 
radosny Êpiew rozbrzmiewa∏ 
nadal. Tym razem zach´ca∏ 
do szaleƒstwa: „Do zakocha-
nia jeden krok/ Jeden jedy-
ny krok, nic wi´cej/ Do za-
kochania jeden krok/ Trzeba 
go zrobiç jak najpr´dzej”. 
Odsuwajàc kolejne stojàce na 
mojej drodze krzes∏a, sz∏am 
dalej. W uszach mia∏am coraz 
g∏oÊniejszy refren: „Dopóki 
si´ zapala wzrok/ Dopóki 

si´ splatajà r´ce/ Dopóki 
kusi nocny mrok/ Do zako-
chania jeden krok/ Do zako-
chania jeden krok”.

Krok – owszem – dzieli∏ 
mnie, ale od wykrycia, skàd 
– o pó∏nocy, wÊród garstki 
zm´czonych i znerwicowa-
nych dziennikarzy – dobiega∏ 
ten szcz´Êliwy, rozÊpiewany 
g∏os. Zosta∏o mi ju˝ tylko jed-
no pomieszczenie do spraw-
dzenia – otwarta na oÊcie˝ 
toaleta. WÊród marmurów 
z Carrary i sztucznych bu-
kietów nie znalaz∏am jednak 
˝adnego g∏oÊnika. G∏os nie 
wydostawa∏ si´ te˝ wraz z 
„morskà bryzà”, umocowanà 
na Êcianach w automatycz-
nych odÊwie˝aczach powie-
trza. Dobiega∏ z kàta. Skulona 
sprzàtaczka koƒczy∏a w∏aÊnie 
swojà prac´. UÊmiechn´∏a si´ 
do mnie. W∏aÊnie prostowa∏a 
plecy, zdejmujàc gumo-
we r´kawiczki. I Êpiewa∏a 
dalej: „A potem znowu 
codziennoÊci kurz/ I za-
kochanie te˝ za tobà ju˝/ 
I znów to jedno masz ze 
Êwiata/ Niezmiennà pewnoÊç 
w∏asnych wad/ A potem 
braku zdarzeƒ znów masz 
doÊç/ I znów si´ zamiast 
marzeƒ zjawia ktoÊ/ Ma in-
ny adres, kolor w∏osów/ I 
ju˝ nie sposób oprzeç si´...” 
Ja si´ ju˝ nie opiera∏am. 
UÊmiechn´∏am si´ do niej. 
A potem odprowadzi∏am jà 
wzrokiem, gdy wymachujàc 
wiadrem i miot∏à w rytm re-
frenu, opuszcza∏a nasz news 
room. Ca∏à piersià Êpiewa∏am 
wraz z nià: „Do zakochania 
jeden krok/ Jeden jedyny 
krok, nic wi´cej/ Do zako-
chania jeden krok/ Trzeba 
go zrobiç jak najpr´dzej”. 

Ta kolumna jest do Paƒstwa 
dyspozycji. Czekamy na listy 
z opisem Waszych dni – ta-
kich, kiedy o szcz´Êciu nie 
decydowa∏a wygrana w to-
to-lotka, lecz jakieÊ z pozoru 
ma∏o wa˝ne wydarzenie. Bo 
to podobno te drobne chwile 
sk∏adajà si´ na szcz´Êcie. Czy 
si´ z nami zgadzacie? 

W∏aÊnie min´∏a pó∏noc. Do koƒca kilkunastogodzinnej pracy przy kom-
puterze pozosta∏y mi jeszcze tylko dwa s∏owa. Te, które umia∏am pisaç 
najszybciej: Agata Stach. Tym razem podpisywa∏am si´ pod wywiadem 
z Henrym Kissingerem. Kilka godzin wczeÊniej uda∏o mi si´ go namówiç 
na rozmow´ o globalizacji, pokoju na Bliskim Wschodzie i roli Polski 
w rozszerzajàcej si´ Europie. Do Warszawy, zaproszony na mi´dzynarodowà 
konferencj´, przylecia∏ zaledwie na siedem godzin; mnie poÊwi´ci∏ 40 
minut. Nie znalaz∏ czasu na inne spotkania z dziennikarzami. Koledzy po 
fachu patrzyli na mnie z podziwem lub zawiÊcià, a naczelny obieca∏ pre-
mi´. Nic, tylko piaç ze szcz´Êcia! A ja, zamiast podskakiwaç, siedzia∏am za 
biurkiem przygarbiona, z podkrà˝onymi oczami, wbitymi 
w monitor komputera...

Kissinger 
z muzà

P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4S T R O N A  5 6 P A è D Z I E R N I K  2 0 0 4 S T R O N A  5 7

DZIENNIK CZ¸OWIEKA SZCZ¢ÂLIWEGO

Agata Stach
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PYTANIA FILOZOFICZNE

Pojecha∏em, panie 
Tym, do Suwa∏k, 
do kolegium, bo we-
zwanie mia∏em, bo 

mnie kiedyÊ milicja z∏apa∏a, 
jak wypity jecha∏em furkà 
w dwa konie i stàd pismo 
przysz∏o, ˝e mnie mus tam 
i tam stawiçsi´. Pojecha∏ ja, 
bo co? I na tej ulicy ju˝ do-
szed∏ w Suwa∏kach, gdzie 
to kolegium ma byç, ale coÊ 
tam taki adres napisany, czy 
coÊ przekreÊlone, i jeszcze 
tabliczka, ˝e wejÊcie do ko-
legium od ulicy Weso∏ej. 
Rozeznaç si´ nie umia∏ ja 
i stàd cz∏owieka zapyta∏ gdzie 
tu wejÊç do kolegium. A ten 
cz∏owiek szed∏ w kapeluszu i 
palto mia∏ i teczk´ mia∏ i jak 
ja go zapyta∏, to on mnie te˝ 
zapyta∏, po co ja tam szed∏? 
A ja jemu, ̋ e wypity i z∏apany 
i stàd ta bieda i mu to pismo 

pokazuj´. A on na to, ˝e to 
kara mo˝e byç wysoka bar-
dzo za takie, co ja zrobi∏. Ale 
dobrze si´ dla pana sk∏ada - 
mówi ten cz∏owiek do mnie 
– bo to ja jestem g∏ówny 
przewodniczàcy w tym ko-
legium i jeÊli pan mi teraz 
zap∏aci dwieÊcie z∏otych, to ja 
panu potem, jak b´dzie spra-
wa paƒska, ca∏à kar´ daruj´, 
bo mog´ tak zrobiç. I pyta 
mnie, jak wi´c b´dzie. A ja, w 
pierwszej chwili ju˝ si´ ucie-
szy∏, ˝e tak trafi∏, ale potem 
myÊl´ sobie, ̋ e skàd ja mam 
wiedzieç, czy on prawd´ mi 
mówi? Pismo moje zobaczy∏, 
to pieniàdze chce ode mnie, 
ale czy to on tam zasiada 
i czy w ogóle on ma coÊ w 
kolegium do powiedzenia? 
Czy to, tak na zdrowy rozum 
zaczà∏em myÊleç, czy to jest 
logiczne i mo˝liwe, ̋ e akurat 

pierwszy cz∏owiek zapytany, 
to ten g∏ówny jest? CoÊ mi, 
bratku, myÊl´ sobie, za bar-
dzo niemo˝liwe to wszystko 
wyglàda i na zdrowy rozum 
bioràc, ja jemu powiedzia∏, 
˝e trudno, ale pieniàdzy 
˝adnych ja nikomu na uli-
cy dawaç nie b´d´. A, to ju˝ 
jak pan chce – on mi na to 
i poszed∏. Ja te˝ poszed∏ i po-
tem do tego kolegium przy-
szed∏ i czekam i wreszcie mo-
je nazwisko wyczytali, to ja 
wchodz´, a za sto∏em on! On! 
Ten cz∏owiek siedzi! I widz´, 
jak si´ leciutko uÊmiecha, jak 
mnie zobaczy∏. No i przywa-
li∏ mi kar´ najwi´kszà, jakà 
móg∏, to by∏o tysiàc pi´çset, 
˝e a˝ ja o raty prosi∏, ˝eby 
sp∏acaç. Ale trudno. Nie 
uwierzy∏em jemu, a on 
uczciwie proponowa∏ i gdy-
by ja jemu zaufa∏, to by za 

maleƒko i biedy pozby∏si´. 
A jak ja zaczà∏ na logicznie 
i na zdrowy rozsàdek patrzyç, 
to jeszcze pokarany zosta∏ do-
datkowo. Ludziom, panie 
Tym, wierzyç trzeba, a nie 
zdrowym rozumem Êwiat 
braç, bo oszukaç si´ ∏atwo.

T́  anegdot´ - prawdzi-
wà(!) – zamieszczam i de-
dykuj´ Wszystkim PT 
Czytelnikom „Naturalnie”. 
Magazynu dla ludzi zdro-
wo myÊlàcych. Zdrowo 
i màdrze myÊleç wcale 
mo˝e nie jest tak zdrowo? 
KtoÊ kiedyÊ zauwa˝y∏, ˝e 
màdry cz∏owiek nie myÊli 
i na tym jego màdroÊç polega. 
Kto wie, czy to nie jest aby 
najw∏aÊciwsza droga, do ̋ ycia 
w spokoju i doÊwiadczania 
chwil szcz´Êcia? 

O tym, 
˝e niezdrowo jest 

myÊleç
zdrowo

 DwadzieÊcia lat temu 
wys∏ucha∏em, z jakiejÊ okazji, opowiadania

pewnego gospodarza z suwalskiej wioski.
By∏o to opowiadanie na temat pu∏apki, 

w jakà wpaÊç mo˝e cz∏owiek, 
gdy zaczyna logicznie i zdrowo myÊleç. 

OpowieÊç brzmia∏a mniej wi´cej tak:

Stanis∏aw Tym
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 DwadzieÊcia lat temu 
wys∏ucha∏em, z jakiejÊ okazji, opowiadania

pewnego gospodarza z suwalskiej wioski.
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