
Petrarka twierdzi∏, i˝ gdyby wziàç tysiàc ludzi 
cierpiàcych na t´ samà chorob´ i po∏ow´ z nich oddaç w 
r´ce lekarza, po∏ow´ zaÊ zostawiç swojemu losowi, to ci 
ostatni mieliby lepsze szanse na wyzdrowienie. „Paradoks 
ten wyjaÊni∏ Hipokrates uzdrowicielskà si∏à natury. To w 
samej naturze - uczy∏ on - drzemià dobroczynne, lecz-
nicze si∏y” - przypomina prof. Andrzej Szczeklik w swo-
jej ksià˝ce „Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i 
sztuki”. Lekarz natomiast „ma byç pomocnikiem przyro-
dy, a nie jej nauczycielem: ma byç minister, a nie magi-
ster naturae.”

Podobnà zasad´ g∏osi Ayurweda, jeden z najstarszych 
na Êwiecie systemów medycyny naturalnej. Ayus oznacza 
„˝ycie”, veda - „wiedz´” lub „nauk´”, zatem ayurweda to 
„nauka o ̋ yciu”. To tak˝e umiej´tnoÊç wspó∏pracowania 
z naturà i ̋ ycia w harmonii z jej prawami. W jaki sposób? 
Zach´cam do lektury.

O harmonii, tym razem z samym sobà, opowiadajà 
bohaterowie artyku∏u „Zamieni´ karier´ na szcz´Êcie”: 
- Pracuj´, dochody mam znacznie mniejsze ni˝ za „kor-
poracyjnych” czasów, dobry samochód wymieni∏em na 

stare daewoo, bardziej przypominajàce odwróconà do gó-
ry nogami wann´ ni˝ auto. Ale najwa˝niejsze jest to, ˝e 
moje ˝ycie nie le˝y na pó∏ce, od∏o˝one na póêniej. Nie 
wios∏uj´ ju˝ jak szalony, po prostu stawiam ̋ agiel i p∏yn´ 
z ciekawoÊcià rzekà ˝ycia - mówi jeden z nich. Im uda∏o 
si´ zrobiç ˝yciowà wolt´. Jak? Zach´cam do lektury. 

„Ka˝dy mo˝e si´ zdenerwowaç - to ∏atwe, ale 
zdenerwowaç si´ na w∏aÊciwà osob´, z w∏aÊciwà mocà, 
we w∏aÊciwym czasie, z w∏aÊciwego powodu i we w∏aÊciwy 
sposób - to ∏atwe nie jest” - twierdzi∏ Arystoteles. Taki ta-
lent ma Frank Farrelly. Ten amerykaƒski psycholog potrafi 
wkurzaç pacjentów do tego stopnia, ˝e normalniejà. Jak 
„zdrowo prowokowaç”? Zach´cam do lektury. 

Do staro˝ytnoÊci wraca na krótko tak˝e autorka „Pó∏ 
˝artem pó∏ serio”, tym razem dociekajàc, jakiej odpowie-
dzi w ró˝nych szerokoÊciach geograficznych udzielajà ro-
dzice na odwieczne pytanie: „Mamusiu, a skàd si´ biorà 
dzieci?” Jak z niego wybrnàç? 

Naturalnie, ˝e ...naturalnie.
Maria Graczyk

˝e...

Maria Graczyk

Do niedawna „obie˝yÊwiat polityczny” – jako dziennikarka 
„Wprost” przez kilkanaÊcie lat patrzy∏a na globalizacj´ przez pry-
zmat tego, co dzieje si´ wÊród aborygenów w Yarrabah czy Zulusów 
w KwaZulu Natal. Nieobce by∏y jej te˝ salony Pary˝a, Londynu 
czy Davos. O problemach wspó∏czesnego Êwiata rozmawia∏a m.in. 
z Dalajlamà, Henrym Kissingerem, Eduardem Szewardnadze, 
Szymonem Peresem. Obserwowa∏a te˝, jak Êwiat Zachodu po-
wraca do natury. 
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Zrezygnowaç znaczy wygraç
Gdyby nie tragiczny wypadek i Êmierç bliskiej osoby, Mirek wcià˝ by∏by jed-

nym z wielu mened˝erów swobodnie dryfujàcych po szerokich wodach wielkich 
korporacji. 

Mirek S∏owikowski ma 39 lat. Jest trenerem rozwoju osobistego. Mo˝na o 
nim Êmia∏o powiedzieç, ˝e to terapeuta z bujnà przesz∏oÊcià. By∏ nauczycielem 
j´zyka angielskiego, zasiada∏ w fotelu dyrektora handlowego koncernu General 
Motors, komponowa∏ i nagrywa∏ popowe piosenki. – Dorasta∏em w rodzinie z 
problemem alkoholowym. Wstydzi∏em si´ ojca, nie lubi∏em siebie. Przez wi´kszà 
cz´Êç ˝ycia mocowa∏em si´ z kompleksem ni˝szoÊci, udowadniajàc sobie i in-
nym, ˝e zas∏uguj´ na szacunek, ˝e jestem coÊ wart – podsumowuje ten nie∏atwy 
dla niego okres. W ogólniaku sz∏o mu kiepsko, nauczyciele przeciàgali go za 
uszy z klasy do klasy. – Pod koniec liceum coÊ drgn´∏o i zachcia∏o mi si´ uczyç. 
Zda∏em paƒstwowy egzamin z angielskiego i ukoƒczy∏em kurs kelnerski. By∏em 
bardzo zdumiony, ˝e Mirek tyle potrafi.

Matura nie sprawi∏a mu najmniejszych trudnoÊci. – Postanowi∏em, ˝e b´d´ 
studiowaç w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie. Troch´ na przekór rodzi-
nie, która uwa˝a∏a, ˝e nie staç mnie na wiele i widzia∏a raczej na nocnej zmia-
nie w fabryce. Sam nie by∏em pewien, czy dam rad´. Ale zda∏em egzamin, a 
nawet okaza∏em si´ zdolnym studentem i mia∏em niez∏e wyniki – opowiada z 
nie ukrywanym zadowoleniem. – Po obronie pracy magisterskiej (poÊwi´conej 
kryzysowi gospodarki socjalistycznej) przez rok uczy∏em j´zyka angielskiego w 
prywatnej szkole.

Kolejny etap w jego ˝yciu rozpoczà∏ si´ z chwilà, gdy otrzyma∏ propozycj´ 
pracy w Sony Polska. Skierowano go na pó∏roczny trening we Frankfurcie. Po 
powrocie zaczà∏ si´ wspinaç po kolejnych szczeblach kariery w departamencie 
handlowym. – By∏o fajnie. Du˝o podró˝owa∏em, poznawa∏em wspania∏ych ludzi, 
uczy∏em si´ Êwiata, a co najwa˝niejsze, odkrywa∏em siebie. Powoli zaczyna∏o mi 
Êwitaç, ̋ e mam sporo atutów i zdolnoÊci, co by∏o dla mnie du˝ym zaskoczeniem, 
bo do tej pory nie zdawa∏em sobie z tego sprawy i nigdy tak o sobie nie myÊla∏em. 
Znam j´zyki obce, mam dobre wyniki w pracy, doskona∏y kontakt z kolegami. 
A kiedy jeszcze zaproponowano mi stanowisko dyrektora regionalnego w GM, 
uzna∏em, ˝e najwy˝szy czas zaczàç o sobie dobrze myÊleç.

Przez kilka lat otrzymywa∏ wysokà pensj´, jeêdzi∏ dobrymi samochodami i 

NA SZCZ¢ÂCIE
Szli z góry obranà drogà i potrafili dojÊç do celu. 
Mieli etaty, perspektywy, odnosili sukcesy. Nie 
liczy∏o si´ nic innego. A˝ do chwili, gdy zrozumieli, 
˝e to praca jest dla nich, a nie oni dla pracy. A Êwiat 
nie musi si´ koƒczyç na kraw´dzi biurka. Szcz´Êcie 
osiàgajà ci, którzy potrafià to zrozumieç. 

Barbara Ravensdale

Zamieni´ karier´
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mia∏ ciekawà, pe∏nà wyzwaƒ prac´. I 
wtedy zdarzy∏ si´ wypadek. – W wyni-
ku kraksy samochodowej, której by∏em 
wspó∏uczestnikiem, zginà∏ cz∏owiek. 
Jeszcze dobrze nie przetrawi∏em roz-
miarów tragedii, kiedy w bestialski 
sposób zamordowano mojà najbli˝szà 
przyjació∏k´ – mówi Mirek. Nastàpi∏ 
kilkuletni okres przes∏uchaƒ i rozpraw 
sàdowych. Wpad∏ w depresj´. – Ca∏y czas 
chodzi∏em do biura i pozornie wszyst-
ko wyglàda∏o jak dawniej. Praca, ka-
riera, pieniàdze, ale g∏ow´ zacz´∏y mi 
rozsadzaç nowe, niepokojàce myÊli. 
Skoro ˝ycie jest takie kruche, to czy 
warto sp´dziç je w przy jednym biur-
ku? Odk∏adajàc wszystko na póêniej? 
Obsesyjnie oszcz´dzaç na staroÊç, któ-
rej mog´ w ogóle nie doczekaç? Tuczyç 
wszystkie te emerytalne filary, które 
pewnego pi´knego dnia mogà runàç i 
pogrzebaç mnie w Êrodku, nim zdà˝´ 
z nich skorzystaç? Zobaczy∏em, ̋ e ̋ yj´ 
dla celów w przysz∏oÊci, a nie tu i teraz. 
Próbuj´ kupiç czy wypracowaç poczucie 
bezpieczeƒstwa. A ˝ycie mija.

Zaczà∏ szukaç pomocy i odpowie-
dzi u psychologów i psychoterapeutów. 
– Dosta∏em prozac i zapewnienie, ˝e 
moje problemy to wadliwa chemia mó-
zgu. ̧ yka∏em tabletki i czeka∏em na po-
praw´, ale nie nadesz∏a. Poch∏ania∏em 
sterty ksià˝ek o rozwoju emocjonal-
nym cz∏owieka, le˝a∏em na kozet-
kach, uczestniczy∏em w przeró˝nych 
zaj´ciach terapeutycznych. Ta „przygo-
da” z psychologià stosowanà trwa∏a kil-
ka lat – podsumowuje z sarkazmem.

Prze∏omem okaza∏y si´ warsztaty 
rozwojowe. – Trzy dni kompilacji ró˝nych 
technik obudzi∏y mojà samoÊwiadomoÊç. 
Poczu∏em, ˝e wiem, co jest z moim 
˝yciem nie tak, dlaczego tak si´ sta∏o 
i co mog´ z tym zrobiç. Zrozumia∏em, ̋ e 
mam wybór. ̊ e do tej pory zadawa∏em 
sobie niew∏aÊciwe pytanie: „Co powi-
nienem robiç?”. Zamieni∏em je na in-
ne: „Co chcia∏bym robiç?”.

Za namowà mened˝era Manaamu 
Mirek zaczà∏ pisaç piosenki, 
komponowaç i aran˝owaç. Wyda∏ dwa 
krà˝ki z muzykà pop.

– By∏em nawet dumny z kilku-
dziesi´ciu piosenek, które napisa∏em 
i zaÊpiewa∏em, ale jednoczeÊnie 
wyraênie czu∏em, ˝e to znów sà tyl-
ko dzia∏ania pozorowane. Robi∏em to 
dla s∏awy i chwa∏y, a nie z rzeczywi-
stej potrzeby. W koƒcu mo˝na Êpiewaç 
pod prysznicem, bez akcji promocyj-
nych, sceny i publicznoÊci. Mnie ty-
le wystarczy. Problemy emocjonalne 

rozwiàza∏em, znów chcia∏o mi si´ ˝yç. 
Mojà pasjà sta∏y si´ metody rozwoju oso-
bistego i terapii. Razem z przyjacielem, 
Tomkiem Curlejem, stworzyliÊmy porad-
nik internetowy dla cierpiàcych na stany 
obni˝onego nastroju. OpowiedzieliÊmy o 
w∏asnych k∏opotach, o latach borykania 
si´ z cierpieniem, opisaliÊmy, jak wyjÊç 
z tego labiryntu, zlikwidowaç napi´cia, 
wyleczyç nerwic´ i odzyskaç si∏y wi-
talne. Od pierwszego dnia funkcjono-
wania w sieci witryna www. depresja-
stop.pl sta∏a si´ najpopularniejszym 
portalem poÊwi´conym tej tematy-
ce. MieliÊmy po kilka tysi´cy wejÊç 
miesi´cznie. Internauci cz´sto pyta-
li, w których oÊrodkach prowadzone 
sà terapie wed∏ug naszej metody. To 
zainspirowa∏o nas do bezpoÊredniej pra-
cy z ludêmi. Z poczàtku tylko week-
endami, bo nadal dzielnie chodzi∏em 
do pracy. Napisa∏em (z du˝à pomocà 
Tomasza) ksià˝k´ „Powiedz STOP!!!” o 
w∏asnych doÊwiadczeniach z depresjà. 
Wys∏a∏em r´kopis do ∏ódzkiego wydaw-
nictwa RAVI ,a po trzech dniach po-
informowano mnie telefonicznie, ˝e 
chcà jà wydaç. To mnie ostatecznie 
przekona∏o, ˝e to, co robi´ ma sens, 
˝e jest dobre. 

W tym czasie w General Motors 
awansowa∏em na stanowisko kra-
jowego dyrektora ds. handlu. Pi´ç 
miesi´cy póêniej z∏o˝y∏em na biurku 
szefa swojà rezygnacj´. To by∏ jeden z 

najwspanialszych momentów mojego 
˝ycia. Niedawno wydaliÊmy wspólnie 
z Tomkiem drugà ksià˝k´ – „Charakter 
na ca∏e ˝ycie?”. Pracujemy, dochody 
mam znacznie mniejsze ni˝ za „kor-
poracyjnych” czasów, dobry samochód 
wymieni∏em na stare daewoo, bardziej 
przypominajàce odwróconà do góry no-
gami wann´ ni˝ auto. Ale najwa˝niejsze 
jest to, ̋ e moje ̋ ycie nie le˝y na pó∏ce, 
od∏o˝one na póêniej. Nie wios∏uj´ ju˝ 
jak szalony, po prostu stawiam ̋ agiel i 
p∏yn´ z ciekawoÊcià rzekà ˝ycia.

Na przekór dziedzictwu, w zgo-
dzie z sobà

Dopiero nag∏y atak astmy zmusi∏ 
Katarzyn´ do przyznania, ̋ e kariera w 
presti˝owej kancelarii prawniczej nie 
daje jej satysfakcji.

28-letnia Kasia Kucharska 
zrezygnowa∏a ze sta∏ej pracy w 
presti˝owej kancelarii prawniczej. Kiedy 
siada przy stole, na którym pi´trzà si´ 
tysiàce migotliwych kamyków, i za-
czyna tworzyç bi˝uteri´ godnà królo-
wej elfów, zapomina o bo˝ym Êwiecie. 
B∏´kitne akwamaryny, krople zielo-
nych perydotów, gdzieniegdzie prze-
tykane granatowà iskrà jolitów, przy-
prawione ró˝em almandynów. Wszystko 
pieczo∏owicie nanizane na delikatne jak 
mgie∏ka nitki i ∏aƒcuszki.

– Inspiracjà do zabawy kolorami sà 
dla mnie taniec, smaki, wonne przypra-
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wy, zapachy, p∏ywanie w wodzie, a na-
wet przypadkowe spotkania z ludêmi 
– mówi Kasia. – Id´ ulicà i rozglàdam 
si´: zachwycà mnie czyjeÊ oczy, a u 
ktoÊ innego spodoba mi si´ szalik i 
nagle widz´ koli´ w kolorze oczu i te-
go szalika.

Pomys∏y cz´sto przychodzà jej do 
g∏owy znienacka, w najmniej spo-
dziewanych miejscach. – Ostatnio 
siedzia∏am z przyjació∏mi w restaura-
cji. Podano ostrygi na lodzie, ob∏o˝one 
plastrami cytryn, w Êrodku bordowy so-
sik. Nigdy wczeÊniej nie dostrzeg∏am 
tego po∏àczenia. Szarawe biele z ̋ ó∏cià 
i czerwienià. Wszyscy jedli, a ja robi∏am 
notatki, zerkajàc na talerz sàsiada. I 
ju˝ wiem, ˝e to moje nast´pne kolczy-

ki – Êmieje si´.
Jeszcze kilka lat temu nic nie 

zapowiada∏o, ˝e kolor wrzeÊniowego 
poranka czy Êwiat∏o przeÊwitujàce przez 
tafl´ basenu mogà mieç coÊ wspólnego 
z zawodowym ˝yciem Kasi. Po matu-
rze wybra∏a prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim. – To rodzinna tradycja. 
Uczy∏am si´, zdawa∏am kolejne egza-
miny, ale bez przekonania. O pasji w 
ogóle nie mog∏o byç mowy. Po studiach 
dosta∏am prac´ w jednej z najlepszych 
kancelarii prawniczych w Warszawie.

Na pozór wszystko wyglàda∏o wspa-
niale. Szanowany zawód, Êwietni lu-
dzie plus znakomita pensja. Tyle ˝e 
zacz´∏a mieç k∏opoty ze zdrowiem. 
– Astma. Medycyna konwencjonalna 
nie dawa∏a mi szans na ca∏kowity po-
wrót do zdrowia. Silne leki i inhalato-
ry do koƒca ˝ycia. Uparcie szuka∏am 

ratunku i w koƒcu trafi∏am do lekarza 
homeopaty, który wiedzia∏, jak mi po-
móc – opowiada Kasia. – I jakoÊ tak si´ 
sta∏o, ̋ e lekarstwa, które przynios∏y ulg´ 
cia∏u, podzia∏a∏y te˝ na dusz´. Zacz´∏am 
dbaç o diet´, zg∏´biaç ró˝ne koncepcje 
zdrowia, ̋ ywienia i relaksu. Poszuka∏am 
sklepów ze zdrowà ˝ywnoÊcià i natu-
ralnymi kosmetykami. Do codzienne-
go jad∏ospisu wprowadzi∏am soczewic´, 
bràzowe ry˝e, imbir i cynamon. Na no-
wo odkry∏am zapachy: tuberoz´, kwiat 
pomaraƒczy, bergamotk´, a na balkonie 
roz∏o˝y∏am dywan z trawy i zasadzi∏am 
ukochane kosmosy.

Powoli zmienia∏ si´ te˝ jej sposób 
postrzegania Êwiata. – Zacz´∏o mnie 
irytowaç, ˝e w Polsce tak niewiele za-

wodów uznaje si´ za „dobre”, presti˝em 
cieszà si´ tylko lekarze, prawnicy i ar-
chitekci. Zawsze wiele podró˝owa∏am. 
Mam w Stanach Zjednoczonych przyja-
ciela, który jest jednoczeÊnie instrukto-
rem bagua (sztuka walki), mened˝erem 
w sklepie z markowymi ciuchami i jesz-
cze chodzi na kurs aktorstwa. A ja mam 
sp´dziç reszt´ ˝ycia w kancelarii?

Poprosi∏a o urlop, spakowa∏a walizki, 
na lotnisku kupi∏a kaset´ z brazylijskà 
bossa novà i wsiad∏a do samolotu, gdzie 
czeka∏o Jej Przeznaczenie. Mia∏o dre-
dy do kolan w kolorze s∏oƒca i ciep∏y 
uÊmiech. – DziÊ ju˝ pami´tam poczàtku 
rozmowy, ale tego uÊmiechu nie za-
pomn´ do koƒca ̋ ycia. PrzegadaliÊmy 
ca∏y lot do Chicago. W pewnym mo-
mencie wyciàgn´∏am zdj´cia, które 
pstryka∏am w Japonii, a Anio∏ zapy-
ta∏, gdzie wystawiam swoje prace. Nie 

wiem dlaczego, ale w∏aÊnie wtedy po 
raz pierwszy w ˝yciu uwierzy∏am, ˝e 
mog´ z innymi ludêmi podzieliç si´ 
swoim spojrzeniem na Êwiat. ˚e to 
jest coÊ warte.

Urlop si´ skoƒczy∏ i Kasia grzecz-
nie wróci∏a do pracy, ale kilka dni 
póêniej znalaz∏a w ksià˝ce telefonicz-
nej numer sklepu Red Onion i umówi∏a 
si´ na spotkanie w sprawie wystawy 
swoich fotografii. – Spodoba∏y si´. 
Nadesz∏y miesiàce naprawd´ szalo-
nej pracy. Dniami w biurze, wieczora-
mi przy odbitkach, slajdach, oprawie, 
zaproszeniach. Ale mia∏am skrzyd∏a u 
ramion, a i zm´czenie by∏o jakieÊ in-
ne, pozytywne.

Po wystawie wzi´∏a wielomiesi´czny 
bezp∏atny urlop i postanowi∏a nie 
wracaç, nim nie spotka siebie. W USA 
zapisa∏a si´ na kurs garncarstwa, a po-
tem bi˝uterii. – Podesz∏am do sto∏u z 
ogromnà iloÊcià kamieni i znalaz∏am 
si´ w swoim Êwiecie. Nieskoƒczenie 
wiele wzorów, kolorów, zestawieƒ, 
wielkoÊci i kszta∏tów. Mog∏am tak 
siedzieç i d∏ubaç od rana do nocy – opo-
wiada z przej´ciem. Jej znajoma mia∏a 
luksusowy butik. – Pewnego dnia bez 
s∏owa po∏o˝y∏am na ladzie kolczyki z 
pere∏, granatów i ró˝owego kwarcu. 
Nast´pnego dnia ju˝ ich nie by∏o.

Po powrocie do Warszawy Kasia 
znaczàco ograniczy∏a swoje obowiàzki 
zawodowe, dzi´ki czemu zyska∏a wi´cej 
czasu na tworzenie po∏yskliwych cude-
niek. Otworzy∏a firm´, którà nazwa∏a 
Elf-joy, czyli RadoÊç Elfa, bo czasami 
bajkowej delikatnoÊci jej bi˝uterii nie 
sposób opisaç w ̋ adnym ludzkim j´zyku. 
– JeÊli chodzi o estetyk´ mojej pracy, 
poprzeczk´ ustawi∏am bardzo wysoko 
i mam niez∏omnà zasad´: nigdy nie ro-
bi´ niczego, czego sama nie mia∏abym 
ochoty nosiç.

Do ka˝dego klienta pasuje co inne-
go. Ja wybieram naszyjnik z jolitów i 
chryzoprazów. – Ma delikatnoÊç na gra-
nicy lasu, porannej ∏àki i smaku jagód – 
komentuje Kasia. – Rozwiàza∏am umow´ 
o prac´ i od stycznia tylko wspó∏pracuj´ 
z biurem. Ca∏a historia brzmi mo˝e i 
kolorowo, ale zrezygnowanie z etatu i 
pewnej przysz∏oÊci dla czegoÊ ulotnego 
i nieokreÊlonego nie jest ∏atwe. U mnie 
by∏ to d∏ugotrwa∏y i chwilami bardzo 
nieprzyjemny proces odnajdywania sie-
bie, nauki i wytrwa∏oÊci. Niczego nie 
kalkuj´, bo tu nie o kalkulacje chodzi, 
tylko o ̋ ycie. Dzieƒ zaczynam fili˝ankà 
kawy, którà parz´ wed∏ug przepisu z 
chiƒskiej kuchni pi´ciu przemian. Czy 
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wiesz, ̋ e elfy uwielbiajà drzemki w ne-
nufarze? Ponoç w Brazylii sà takie od-
miany tego kwiatu, które mogà utrzymaç 
cz∏owieka. Jad´ testowaç. 

Nie oszuka si´ przeznaczenia
W dniu, w którym Konrad, wzi´ty 

architekt, rozstawa∏ si´ z ˝onà, zrozu-
mia∏, ˝e w∏aÊciwie nigdy nie nadawa∏ 
si´ do roli oddanego firmie pr´˝nego 
biznesmena

Konrad Januszkiewicz ma lat 40 i 
jest specem od przepisów, nie tylko na 
udanà wolt´ ̋ yciowà. W∏aÊciciel modnej 
restauracji Rubikon przy ulicy Ksià˝´cej 
w Warszawie i niedawno otwartej Cafe 
Nova w budynku Radia Zet potrafi – 
jeÊli trzeba – za∏o˝yç fartuch, zakasaç 
r´kawy i przygotowaç ka˝dà potraw´ 
figurujàcà w menu. 

Zamawiam zup´ rybnà z musem ze 
Êwie˝ych pomidorów, suto zaprawionà 
wonnym oregano, a na drugie danie bo-
rowikowe ravioli, czyli piero˝ki nadzie-
wane grzybowym farszem i serem ri-
cotta, podane z listkami zrumienionego 
specku i p∏atkami parmezanu. Wszystko 
delikatnie podlane ciemnym sosem. – To 
sos na wywarze z pieczonych koÊci, goto-
wanych 48 godzin z warzywami. Taƒszy 
by∏by koncentrat, ale ja nie uznaj´ w 
kuchni dróg na skróty. Wszystko, prócz 
win i oliwy, robimy na miejscu. Nie tylko 

zupy i drugie dania, ale tak˝e sorbety, 
pieczywo, a nawet patyczki grisini. To 
jedyny sposób, ̋ eby utrzymaç kuchni´ 
na najwy˝szym Êwiatowym poziomie 
– przekonuje Konrad.

Studiowa∏ ekonomi´ na 
Uniwersytecie Warszawskim. Potem 
otworzy∏ zak∏ad szewski, handlowa∏ 
odzie˝à roboczà, importowa∏ odzie˝ z 
Turcji. – Ima∏em si´ wszystkiego, bo za 
wszelkà cen´ chcia∏em uniknàç pracy 
etatowej. Nigdy nie mia∏em pryncypa∏a. 
Mam trudny charakter i chcia∏em 
byç niezale˝ny. Razem z kolegà 
prowadziliÊmy aptek´ homeopatycznà 
przy ulicy Mi∏ej w Warszawie, ale nie 
odpowiada∏ mi ten biznes. Czeka∏em, 
a˝ coÊ si´ wydarzy.

O tym, co Konrad b´dzie ro-
bi∏ w ˝yciu przez kolejne kilka lat, 
zadecydowa∏o spotkanie ze starym 

znajomym. – ˚yciem rzàdzà przypad-
ki. Ten cz∏owiek zajmowa∏ si´ spro-
wadzaniem armatury ∏azienkowej z 
Francji, ja pragnà∏em zmian, a jego 
propozycja spodoba∏a mi si´. Zajà∏em 
si´ wn´trzami. Polowa∏em we W∏oszech 
i Francji na ciekawe artyku∏y sanitar-
ne. W Polsce mieliÊmy wtedy jako takie 
poj´cie o markowych zegarkach, butach 
czy samochodach. Ale sedes za 1000 eu-
ro? 15 lat temu to by∏a cena z kosmosu. 
Lubi∏em pokazywaç klientom nowe rze-
czy. Dobre, drogie, majàce wyjàtkowy 
designe. Pierwszy sprowadzi∏em do 
Polski produkty Villeroy& Bocha.

Znaczàcej konkurencji nie by∏o, fir-
ma rozwija∏a si´ Êwietnie i po kilku la-
tach zatrudnia∏a ju˝ kilkadziesiàt osób. 
– Przedsi´biorstwo sta∏o si´ molochem, 
którego nie potrafi∏em ogarnàç myÊlà. 
Stosy papierów, odpowiedzialnoÊç za 
wiele rodzin, przesta∏em nawet lubiç to, 
co do tej do pory sprawia∏o mi najwi´kszà 
frajd´, czyli kontakt z pi´knymi przed-
miotami. Firma Januszkiewicz&Szmidt 
by∏a liderem w swojej bran˝y, a ja 
czu∏em tylko pustk´, by∏em wypa-
lony. Nie mia∏em ani pomys∏ów, 
ani ochoty, ˝eby si´ pojawia∏y. Nie 
wiod∏o mi si´ te˝ w ˝yciu osobistym. 
Rozpad∏ si´ zwiàzek z mojà wieloletnià 
partnerkà. Sprzeda∏em udzia∏y w fir-
mie, zamknà∏em mieszkanie i zaszy∏em 

si´ na wiele miesi´cy w warmiƒskiej 
g∏uszy. Do najbli˝szego sàsiada by∏o 
kilka kilometrów. Wstawa∏em rano, 
ràba∏em drewno, czyta∏em ksià˝ki, 
coÊ pichci∏em, bo zawsze trzeba do-
brze zjeÊç, i tak na okràg∏o. Chcia∏em 
odpoczàç i zastanowiç si´, jak odzyskaç 
równowag´ ̋ yciowà. Wiedzia∏em, ̋ e nie 
chc´ pieni´dzy i nie chc´ stresu.

Na sprzeda˝y udzia∏ów Konrad spo-
ro straci∏, ale by∏a to strata kontrolowa-
na i w pe∏ni Êwiadoma. – Co nie zna-
czy, ˝e ∏atwo mi przysz∏o podjàç takà 
decyzj´. Dziesi´ç lat ˝ycia dla firmy. 
Inwestowa∏em w nià ka˝dy grosz. W 
domu nie mia∏em ekspresu do kawy, 
ale w firmie by∏. 

Po szeÊciu miesiàcach dobrowolne-
go wygnania i ̋ ycia na odludziu znów 
poczu∏ ch´ç do ˝ycia. – Zat´skni∏em 
do miasta. Nie mia∏em zawodu, nie 

zna∏em si´ na niczym oprócz wn´trz. 
Próbowa∏em ponownie si´ zajàç arma-
turami ∏azienkowymi, bez wspólnika, 
na swoich warunkach, ale nie wypali∏o. 
Najwyraêniej rzeczywiÊcie nie mo˝na 
dwa razy wejÊç do tej samej rzeki.

Pomys∏, by zosta∏ restauratorem, 
podsunà∏ mu brat. – SiedzieliÊmy u 
mnie, piliÊmy wino, ja coÊ ugotowa∏em, 
jak zwykle bardzo mu smakowa∏o. 
Utyskiwa∏em, ˝e ca∏e ˝ycie z radoÊcià 
bieg∏em do pracy, a teraz jest to przy-
kry obowiàzek. Brat chwilk´ podu-
ma∏ i wymyÊli∏, ˝e skoro znam si´ na 
wn´trzach i dobrym jedzeniu, jedynà 
rzeczà, jakà mog´ zrobiç, jest otwar-
cie knajpy.

Rubikon Konrad stworzy∏ i prowa-
dzi z ̋ onà Ma∏gosià. Doskona∏a w∏oska 
kuchnia, bezpretensjonalne wn´trza i 
profesjonalna obs∏uga sprawi∏y, ˝e re-
stauracja zyska∏a du˝à popularnoÊç 
wÊród warszawskiej elity i zagranicz-
nych goÊci.

Rozpoczynajàc jakikolwiek biznes, 
Konrad nigdy nie myÊla∏ o pieniàdzach. 
– Wa˝na jest pasja, jakà na co dzieƒ 
wk∏adam w swoje przedsi´wzi´cia. 
Takiego samego zaanga˝owania wyma-
gam od pracowników, ale potrafi´ do-
strzec i doceniam szczere ch´ci. Mój szef 
kuchni skoƒczy∏ Akademi´ Wychowania 
Fizycznego, a jeden z kucharzy jest me-
chanikiem samochodowym. Liczy si´ 
pasja. I ∏ud szcz´Êcia.

Mo˝e wi´c jednak warto próbo-
waç? 

Nadmierna czujnoÊç czerpie si∏´ z niespe∏nienia, nie-
zrealizowania celów. To szalenie mobilizuje podejrz-
liwych dejrzliwego rzeczywistoÊç.
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Królowa ˝ycia
Nie sposób wyliczyç wszystkich 

jej zalet. Wiadomo, ˝e dzia∏a jak an-
tyutleniacz i bierze udzia∏ w wytwa-
rzaniu kolagenu. Niektórzy za˝ywajà 
jej zwi´kszone iloÊci, aby ustrzec si´ 
przezi´bienia, inni - wierzàc, ̋ e ochro-
ni ich przed nowotworem i chorobà 
wieƒcowà. Jej wielkà zwolenniczkà 
jest Margaret Thatcher, która zwyk∏a 
zaczynaç dzieƒ od kilku tabletek wi-
taminy C. Czy s∏usznie?

Witamina C, czyli kwas askorbino-
wy jest niezwykle wa˝nà substancjà. 
Wi´kszoÊç zwierzàt potrafi wytworzyç 
jà na w∏asny u˝ytek. Zawdzi´cza to spe-
cjalnemu enzymowi umo˝liwiajàcemu 
przemian´ cukrów w ten rodzaj witami-
ny. Niestety, organizm cz∏owieka jest 
pozbawiony tej zdolnoÊci. Z tego po-
wodu, aby zapewniç sobie sta∏y „do-
wóz” witaminy C, ludzie sà zmuszeni 
dostarczaç odpowiednià dawk´ kwasu 
askorbinowego wraz z po˝ywieniem.

Jednà z wa˝nych funkcji tej substan-
cji jest udzia∏ w produkcji bia∏ka zwane-
go kolagenem. To dzi´ki niemu rozwijajà 
si´ koÊci, z´by i cz´Êci chrz´stne or-
ganizmu a skóra staje si´ elastyczna. 
Witamina C odpowiada tak˝e za usu-
wanie z organizmu tzw. wolnych rodni-
ków, których nadmiar powoduje przy-
spieszenie procesów starzenia. Kwas 
askorbinowy odgrywa te˝ wa˝nà rol´ 
w podnoszeniu odpornoÊci organizmu. 
Wprawdzie nie zapobiega infekcjom, ale 
dzi´ki zdolnoÊci do pobudzania wzro-
stu i sprawnoÊci bia∏ych cia∏ek krwi, 
które zwalczajà niebezpieczne drob-
noustroje, mo˝e skróciç czas trwania 
przezi´bienia. 

Niektóre badania dowodzà, ̋ e wita-
mina C zmniejsza ryzyko wystàpienia 
zakrzepów w naczyniach wieƒcowych. 
Poniewa˝ jednak ta zdolnoÊç witaminy 
nie zosta∏a udowodniona, przyjmuje si´, 
˝e jej niedobór podnosi ryzyko choro-
by wieƒcowej, natomiast zwi´kszone 
dawki witaminy C nie zapobiegajà tej 
chorobie. Witamina C mo˝e te˝ naj-
prawdopodobniej uchroniç organizm 
przed niektórymi nowotworami. Jak 
dotàd jednak nie stwierdzono z ca∏à 
pewnoÊcià, czy zdolnoÊç t´ posiada ta 
w∏aÊnie witamina, czy inne substan-
cje wspó∏istniejàce z nià w produktach 
roÊlinnych. 

Uwa˝a si´, ˝e nadmiar witaminy 
C nie jest toksyczny, tym bardziej, ˝e 
zbyt du˝e jej iloÊci, przekraczajàce po-
trzeby organizmu, sà wydalane z mo-
czem. Jednak niekiedy bardzo du˝e 

dawki syntetycznej witaminy C mogà 
np. wywo∏ywaç dolegliwoÊci ˝o∏àdka, 
nudnoÊci, biegunk´, wymioty, wysypk´ 
skórnà, a tak˝e przyspieszaç tworzenie 
si´ kamieni nerkowych. Ten problem 
nie dotyczy jednak nawet du˝ych da-
wek „owocowej” witaminy C zawartej 
w po˝ywieniu (owoce, warzywa, soki 
ró˝ane, itp.). 

Zapotrzebowanie na kwas askorbi-
nowy wzrasta wraz z wiekiem. Najmniej 
potrzebujà go dzieci - ok. 40 mg dzien-
nie, doroÊli powinni spo˝ywaç od 100 
do 200 mg. tej witaminy dziennie. 
Zwi´kszone zapotrzebowanie majà 
kobiety w cià˝y i karmiàce. Wi´cej wi-
taminy C potrzebujà palacze.

Na szcz´Êcie nietrudno jà znaleêç. 
Najwi´cej tej witaminy znajduje si´ w 
warzywach i owocach. W truskawkach, 
kiwi i czarnej porzeczce - od 60 do 180 
mg. na 100 g. Prawdziwà skarbnicà 
witaminy C jest owoc dzikiej ró˝y, w 
zale˝noÊci od gatunku tej roÊliny, w 
stu gramach jej owoców znajduje si´ 
od 450 do nawet 3500 mg tej cennej 
witaminy. 

(MS)

Europa wolna od chemii
Organizacje kobiece domagajà si´ 

wprowadzenia w Unii Europejskiej 
bardziej restrykcyjnych przepi-
sów dotyczàcych chemikaliów. 
Niebezpieczne zwiàzki chemiczne 
znajdujà si´ bowiem wsz´dzie: w ko-
smetykach, Êrodkach czystoÊci, farbach, 
plastiku, w artyku∏ach gospodarstwa 
domowego Tymczasem okazuje si´, 
˝e tylko 14 proc. produkowanych w 
Europie chemikaliów spe∏nia stan-
dardy bezpieczeƒstwa i to w minimal-
nym stopniu.

Zdaniem naukowców, na euro-
pejskim rynku znajduje si´ ponad 30 
tys. zwiàzków chemicznych, które nie 
zosta∏y poddane badaniom okreÊlajàcym 
ich stopieƒ zagro˝enia dla zdrowia ludzi 
i czystoÊci Êrodowiska naturalnego. W 
tej sytuacji trudno si´ dziwiç, ˝e stale 
zwi´ksza si´ zawartoÊç syntetycznych 
zwiàzków chemicznych w ̋ ywnoÊci, wo-
dzie, a tak˝e w naszych organizmach. 
We krwi przebadanych ostatnio znanych 
Polaków, m.in. dziennikarzy Macieja 
Or∏osia, Piotra Najsztuba i aktorki Edyty 
Jurgowskiej, znaleziono od 18 do 22 
zwiàzków chemicznych (na 39 bada-
nych), które sà lub mogà byç toksycz-
ne. Niektóre z nich przyczyniajà si´ do 
rozwoju nowotworów (np. raka piersi), 
zak∏ócajà funkcjonowanie uk∏adu en-

dokrynologicznego, w innych upatruje 
si´ przyczyny astmy, alergii i zaburzeƒ 
reprodukcyjnych. 

Zanim uda si´ wprowadziç nowe 
przepisy unijne dotyczàce zwiàzków 
chemicznych, sami mo˝emy ograniczyç 
u˝ywanie ryzykownych chemikaliów. 
Jak to zrobiç? Unikajàc syntetycznych 
zapachów i olejków zapachowych, 
u˝ywajàc mniej toksycznych Êrodków 
czystoÊci, ograniczajàc iloÊç u˝ywanych 
kosmetyków, zwracajàc uwag´ na sk∏ad 
chemiczny produktów.

M. S.

Rekomendacje smaku
Dzia∏ajàcy od kilku lat w Polsce 

mi´dzynarodowy ruch Slow Food wspie-
ra producentów ̋ ywnoÊci regionalnej i 
tradycyjnej. Aby zwróciç na nie uwag´ 
konsumentów, co roku przyznaje swo-
je rekomendacje. Na najnowszej liÊcie 
rekomendowanych produktów znalaz∏y 
si´ m.in. ciasta i ciasteczka Consonni, 
˚ywe piwo (niepasteryzowane), soki 
TeSO (pe∏na lista znajduje si´ na stro-
nie www.slowfood.pl). Ta rekomendacja 
jest bardzo presti˝owym wyró˝nieniem 
dla naturalnych produktów regional-
nych, pozwalajàc im cz´sto na „wyjÊcie 
z cienia”. Slow Food przyzna∏ te˝ dwa 
wyró˝nienia dla du˝ych firm - Robico 
z Warszawy i Malmy z Malborka - za 
to, ˝e „zaryzykowa∏y i wprowadzi∏y 
na rynek wysokiej jakoÊci produkty 
spo˝ywcze”.  Robico - Êwie˝e mleko w 
szklanej butelce, a Malma - makaron 
Malma Gourmet. 

A.S.

Rowerem na zakupy
Sekcja Rowerzystów Miejskich w 

Poznaniu, nale˝àca do Stowarzyszenia 
na rzecz Ekologicznej Komunikacji, sta-
ra si´ doprowadziç do tego, by Poznaƒ 
sta∏ si´ miastem przyjaznym dla rowe-
rzystów. Ich celem jest, by - podobnie 
jak w Niemczech, Danii czy Holandii 
- ka˝dy mieszkaniec móg∏ bezpiecz-
nie dojechaç na rowerze na zakupy 
czy do pracy. Nie musia∏by wówczas 
ryzykowaç slalomu wÊród p´dzàcych sa-
mochodów czy przechodniów na chod-
nikach. Dzi´ki interwencji SRM Zarzàd 
Dróg Miejskich Poznania przystosowa∏ 
niektóre ulice tak, by u∏atwiç cyklistom  
ruch. Teraz sekcja apeluje o wytyczanie 
kolejnych Êcie˝ek rowerowych.

A.S.

BRAK FOT
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Listopad, dzieƒ A
Tytu∏y gazet. WiadomoÊci ra-

diowe i telewizyjne. Mi´dzyludzkie 
gadaniny. Wszystko to przywo∏uje 
mi na myÊl s∏owo „podejrzliwoÊç”. 
Wertuj´ zeszyt z notatkami, któ-
re poczyni∏em dawno temu: 
podejrzliwoÊç to m´czàca cecha 
osobowoÊci, m´czàca dla po-
dejrzanego i podejrzliwego. To 
przypad∏oÊç bardzo dokuczajàca 
otoczeniu podejrzliwego. Jak˝e 
cz´sto nadmierna czujnoÊç czer-
pie si∏´ z niespe∏nienia, niezre-
alizowania celów. Niespe∏nienie, 
niezrealizowanie celów lub 
˝yciowe niepowodzenia szale-
nie mobilizujà podejrzliwych. 
Muszà przecie˝ istnieç jacyÊ odpo-
wiedzialni za t´ niezadowalajàcà 
podejrzliwego rzeczywistoÊç. 
Podejrzliwy szuka instynktownie 
przeciwnika lub wroga i próbuje go 
zlokalizowaç. Osoba ow∏adni´ta 
podejrzliwoÊcià nigdy nie zapyta 
siebie o siebie. Takie pytanie sta-
je si´ tym mniej prawdopodobnie, 
im bardziej zag´szcza si´ atmos-
fera podejrzliwoÊci. Wtedy to po-
dejrzliwy zmienia si´ w przenikli-
wego tropiciela z∏a i nieomylnego 
s´dziego. Tropiciel wskazuje ju˝ 
ca∏e grupy osób. Przewa˝nie sà to 
ci, którym si´ powiod∏o.

Listopad, dzieƒ B
Silni, barczyÊci policjanci w 

naciàgni´tych na g∏owy czarnych 
kominiarkach co chwila na ekra-
nie telewizora prowadzà potencjal-
nego przest´pc´. Si´gam po stary 
notatnik, gdzie poczyni∏em uwagi 
o podejrzliwoÊci. Podejrzliwi tro-
piciele poszukujà dobrego miej-
sca, mogàcego u∏atwiç im wy-

konanie wielkiej misji. Bardzo cz´sto 
takimi miejscami sà stowarzyszenia 
lub po prostu partie. We wspólnotach, 
do których wst´puje i zaczyna dzia∏aç, 
podejrzliwy zaczyna byç podejrzewany 
przez innych podejrzliwych. W takim 
momencie pojawia si´ tzw. czujnoÊç re-
wolucyjna. Po wst´pnym okresie poro-
zumienia wszystkich ze wszystkimi w 
tych gremiach podejrzliwi stoczà swój 
pierwszy bój. Bój, który zaskoczy spo-
legliwych i ˝yczliwych, roztropnych i 
pracowitych, a najbardziej solidarnych. 
Podejrzliwi toczà z sobà okrutny bój, 

walk´ os∏abiajàcà wszystkich, zarów-
no podejrzliwych, jak i solidarnych. 
Ci ostatni zapewne zmuszeni b´dà 
powiedzieç kiedyÊ: dosyç! Wtedy to 
aktywiÊci podejrzliwoÊci stworzà osob-
ny front walki z bezprawiem hipokryzjà 
i koniunkturalizmem. 

Listopad, dzieƒ C
Czas, w którym pojawia si´ bar-

dzo wielu zwyk∏ych z∏odziei, kaboty-
nów i osobowoÊci narcystycznych, to 
okres bardzo dobrej koniunktury dla 
podejrzliwych. Bardzo dobrym obiek-
tem jest wspó∏czesny Nikodem Dyzma 
- podejrzliwi mogà go wskazaç palcem 
i powiedzieç: „potrzebne sà specjal-
ne dzia∏ania, potrzebne sà specjalne 
Êrodki, nale˝y skoƒczyç z liberalnym 
podejÊciem do konstruowania norm 
prawnych. Prawa i wolnoÊci obywa-
telskie nie mogà byç êród∏em anar-
chii i bezprawia”. Jak˝e cz´sto czas 
wielkich przemian produkuje kabo-
tynów, z∏odziei, ale równie˝ boha-
terów niespe∏nionych. Tych, którzy 
Êwi´cie wierzyli, ˝e poÊwiecenie i 
zwyci´stwo zaowocujà nagrodà pe∏nà, 
rzeczywistoÊcià wyÊnionà. Zapomnieli, 
˝e nie ma sytuacji idealnych. ˚e ist-
nieje tylko ciàg∏y wysi∏ek. Ten mo-
ment jest wa˝ny, powoduje bowiem, 
˝e walka podejrzliwych jest nazna-

czona coraz silniejszà agresjà poma∏u 
przemieniajàcà si´ w nienawiÊç. Taki 
sposób myÊlenia o paƒstwie, o pra-
wie, o ludziach b´dàcych obywatela-
mi i podlegajàcych prawu prowokuje 
do wezwania, by pójÊç na skróty. Jak 
mawia∏ pewien klasyk: aby zrobiç du˝à 
jajecznic´, trzeba st∏uc bardzo du˝o ja-
jek. Mówiàc krócej: cel uÊwi´ca Êrodki. 
Tym celem dla ludzi naznaczonych 
g∏´bokà podejrzliwoÊcià jest stan ogól-
nej szcz´ÊliwoÊci i sprawiedliwoÊci. W 

istocie nie wiedzà, jak go osiàgnàç, 
wiedzà tylko, ̋ e ktoÊ stoi na przeszko-
dzie, uniemo˝liwiajàc realizacj´ tego 
celu. Dlatego wielcy podejrzliwi zawsze 
czujà si´ lepiej w Êwiecie opozycji ni˝ 
kompozycji. Z kompozycjà majà zawsze 
problemy i na koƒcu zostajà zmiecieni 
przez tych, którym wmawiali, ̋ e raj na 
ziemi jest mo˝liwy i ̋ e nigdy nie zosta∏ 
utracony. Paradoks polega na tym, ˝e 
odwo∏ujà si´ bardzo cz´sto do wielkiej 
ksi´gi, która w istocie ca∏e poj´cie po-
kory czerpie z tego, i˝ coÊ zosta∏o utra-
cone i coÊ by∏o pierworodne.

Listopad, dzieƒ D
Bez zmian. Coraz wi´cej podejrz-

liwych. Podejrzliwi dobrze si´ czujà 
w rzeczywistoÊci politycznego kapi-

talizmu. Majà dowody, ˝e ich tezy 
sà s∏uszne. Zaczynajà politycznych 
kapitalistów wskazywaç jako tych, 
którzy dzia∏ajà z czyjegoÊ nadania. 
Oto poczàtek, Êlad wielkiego spi-
sku. Wszystkim znajdujàcym si´ w 
Êwiecie podejrzliwoÊci i kapitali-
zmu politycznego nale˝y serdecznie 
wspó∏czuç. Szczególnie tym, którzy z 
ut´sknieniem czekajà choçby na troch´ 
normalnoÊci i wierzà, ̋ e dzia∏alnoÊç po-
lityczna ma wtedy sens, gdy s∏u˝y bu-

Krzysztof Piesiewicz
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Nadmierna czujnoÊç czerpie si∏´ z 
niespe∏nienia, niezrealizowania celów. 
To szalenie mobilizuje podejrzliwych. 
Muszà przecie˝ istnieç jacyÊ odpowiedzial-
ni za t´ niezadowalajàcà podejrzliwego 
rzeczywistoÊç.
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dowaniu porozumienia w atmosferze 
elementarnej przyzwoitoÊci. Nie za-
wsze jednak przewodnikami do takiej 
rzeczywistoÊci sà g∏adcy, b∏´kitnoocy 
blagierzy wyst´pujàcy przewa˝nie na 
niebieskim tle w dobrze skrojonych 
garniturach.

Listopad, dzieƒ E
Stary doÊwiadczony cz∏owiek, 

z∏o˝ony w domu chorobà, który prze-
szed∏ ró˝ne stany ÊwiadomoÊci praw-
nej spo∏eczeƒstwa, mówi mi przez te-
lefon: korupcja to wedle rzymskiego 
opisu stan rozk∏adu, niewydolnoÊci, 
zaniku empatii. To stan, gdy wszystko 
jest na sprzeda˝, albo wszystko jest dla 
jakiegoÊ zysku. Nieszcz´Êciem podejrz-
liwych tropicieli jest przekonanie, i˝ wy-
tropienie tych, którzy coÊ ukradnà albo 
kogoÊ skorumpujà, b´dzie panaceum 
na wszelkie bolàczki. Nie interesuje ich 
to, jakie spustoszenia poczynià w czasie 
poÊcigu. Ile lat minie, nim znów zacznà 
obowiàzywaç zasady wywalczane przez 
wiele pokoleƒ. Tropiciele powo∏ujà si´ na 
stan wy˝szej koniecznoÊci. Nie wiedzà, 
˝e wiarygodnoÊç wytropienia zale˝y 
od sposobu dochodzenia do prawdy. 
Zapominajà równie˝, ˝e cz´sto samo 
wytropienie jest mniej wa˝ne od za-
sad, jakie umo˝liwi∏y podejrzliwym 
podj´cie dzia∏aƒ. Wspó∏czesna kultu-
ra zna poj´cie: „zabawiç si´ na Êmierç”. 
Cz´sto z l´kiem mo˝na parafrazowaç, 
patrzàc na podejrzliwych: zatropiç si´ 
na Êmierç.

Listopad, dzieƒ F
Go∏ym, nieuzbrojonym okiem widaç, 

i˝ jednym ze sprawców dobrej pogody 
dla tropicieli jest niewydolna machina 
zwana wymiarem sprawiedliwoÊci. To 
ona winna realizowaç to, co uzurpujà 
sobie tropiciele przenikliwi. Przeci´tny 
cz∏owiek pyta: gdzie jest policjant 
na mojej ulicy, dlaczego prokura-
tor nie oskar˝a, dlaczego sàd wydaje 
niezrozumia∏e orzeczenie...? Na te py-
tanie odpowie oczywiÊcie nasz Êledczy 
- tropiciel przenikliwy. Odpowie inaczej, 
bez ustanowionych norm post´powania. 
Podejrzliwy wie lepiej.

Listopad, dzieƒ G
Dzwoni do mnie znowu stary zna-

jomy i by poprawiç nastrój po poprzed-
niej naszej rozmowie, przypomina mi 
anegdot´. „Lis pustynny spotyka lisa pu-
stynnego i mówi: Uciekajmy! Zgwa∏cili 
s∏onic´, wszyscy sà podejrzani.” 

Cz∏onkowstwo w Unii Europejskiej 

nie gwarantuje miliardów euro, 

setek tysi´cy nowych miejsc 

pracy czy kilkunastu tysi´cy 

indeksów na wy˝szych uczelniach. 

Daje jednak szanse, by je zdobyç. 

Jak t´ „euroszans´” wykorzystamy, 

zale˝y tylko od nas samych.

www.euroszansa.pl
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NIGDY
Kochamy swoje dzieci. Chcemy dla 
nich jak najlepiej. Dlaczego wi´c nie 
pozwalamy im na samodzielnoÊç?

nie dorastaj

Joanna, pracownica firmy ubezpie-
czeniowej, ka˝dego dnia wstaje o 
6.00. Tylko po to, ̋ eby sprawdziç, 
czy jej 12-letni syn dobrze zapa-

kowa∏ plecak, poÊcieliç za niego ∏ó˝ko 
i odwieêç go do szko∏y. Potem biegnie 
do pracy i ju˝ oko∏o po∏udnia dzwo-
ni do zaprzyjaênionej studentki, by jej 
przypomnieç, ̋ e za godzin´ ma odebraç 
Maçka ze szko∏y, pomóc przy odrabia-
niu lekcji i przygotowaç mu posi∏ek. 
Nie jest wyjàtkiem, lecz symbolem 
naszych czasów. Jednà z wielu matek, 
które zaj´te w∏asnà karierà zawodowà, 
starajà si´ nadmiernà opiekà i troskà 
zrekompensowaç swym pociechom 
brak czasu. Próbujà w ten sposób jak 
najd∏u˝ej zachowaç ∏àcznoÊç z dziec-
kiem, zapominajàc przy tym, ̋ e ich jedy-
nak dawno dorós∏ do samodzielnoÊci.

Gdy intuicja zawodzi
KiedyÊ uwa˝ano, siedmiolatki sà 

ju˝ na tyle samodzielne i rozsàdne, 
˝e mo˝na, a nawet trzeba, powierzaç 
im pewne zadania, by nauczy∏y si´ 
odpowiedzialnoÊci, a w konsekwencji 
tego, jak radziç sobie w doros∏ym ̋ yciu. 
Dzieci wychowywa∏y si´ w wielopoko-
leniowej rodzinie post´pujàcej wed∏ug 
ustalonych regu∏, gdzie ka˝dy mia∏ jasno 
okreÊlone zadania. JeÊli pojawia∏y si´ 
problemy wychowawcze, rodzice mo-
gli liczyç na pomoc najbli˝szych w ich 
rozwiàzaniu. – W czasach, w których 

przysz∏o nam ̋ yç, ten porzàdek Êwiata 
uleg∏ zmianie. Pozbawieni wsparcia 
m∏odzi rodzice w trudnych momen-
tach post´pujà intuicyjnie lub szukajà 
pomocy w poradnikach czy kolorowych 
magazynach, gdzie znajdujà tysiàce rad, 
co jest dobre, a co nie. A lansowane 
metody zmieniajà si´ jak w kalejdosko-
pie – t∏umaczy Ewa ¸awicka, psycho-
log kliniczny z Warszawskiego Centrum 
Psychoterapii. – W takiej sytuacji trud-
no si´ dziwiç, ˝e przestajemy czuç si´ 
pewnie w roli rodziców i w rezultacie 
eksperymentujemy – dodaje.

W tradycyjnym systemie wychowania 
zostaje zachowana równowaga mi´dzy 
dominacjà i podporzàdkowaniem, 
czyli dwiema skrajnoÊciami w rela-
cjach rodzic-dziecko. W opiece nad 
niemowl´ciem przyjmujemy po-
staw´ dominujàcà, poniewa˝ musimy 
zaspokajaç wszystkie potrzeby potomka 
–karmiç go, poiç, dbaç o zachowanie 
czystoÊci i nosiç na r´kach. Z czasem 
jednak dziecko uczy si´, jak samodziel-
nie zaspokajaç w∏asne potrzeby.

Rodzice jednak nie pokonujà tak 
∏atwo jak dziecko naturalnych eta-
pów zyskiwania coraz to wi´kszej 
niezale˝noÊci. List´ najcz´Êciej 
pope∏nianych b∏´dów mo˝na ciàgnàç 
w nieskoƒczonoÊç. – Trudno obwiniaç 
rodzica za to, ˝e w istocie krzywdzi 
w∏asnego potomka, poniewa˝ za bardzo 
go kocha. U pod∏o˝a tej mi∏oÊci cz´sto 

jednak le˝y egoizm rodzica. Z jednej 
strony, zaj´ty pracà i w∏asnà karierà, 
sam czuje niedosyt kontaktów z dziec-
kiem. Z drugiej, pragnie za wszelkà 
cen´ wychowaç go jak najlepiej. W efek-
cie jednak dzia∏a na szkod´ potomka 
– t∏umaczy Ewa ¸awicka. – Niedawno 
trafi∏am w portalu internetowym na roz-
mow´ m∏odych mam, które licytowa∏y 
si´ swymi macierzyƒskimi sukcesami. 
Z przera˝eniem czyta∏am, jakà dumà 
napawa je fakt, i˝ karmià piersià swe 
kilkuletnie pociechy. Zapyta∏am wów-
czas, co takie d∏ugie karmienie – ich 
zdaniem – daje dziecku. Pad∏y racjonal-
ne z ich punktu widzenia odpowiedzi, 
˝e dzi´ki temu jest zdrowe, ˝e otrzy-
muje mnóstwo ciep∏a i mi∏oÊci. Prawda 
jednak jest zupe∏nie inna. Optymalny 
czas karmienia piersià jest ÊciÊle 
okreÊlony i wynika, po pierwsze, z 
braku odpornoÊci niemowl´cia, po 
drugie, z ca∏kowitej jego zale˝noÊci 
od nas – mówi Ewa ¸awicka. JeÊli go 
wyd∏u˝amy, zaczynamy dzia∏aç prze-
ciwko dziecku, uniemo˝liwiajàc mu 
uzyskanie samodzielnoÊci. 

Przyt∏aczanie dziecka nadopiekuƒ-
czoÊcià implikuje wiele innych k∏opotów. 
Monika, dziennikarka, jeszcze do nie-
dawna na ˝yczenie 12-letniego syna 
spa∏a z nim w jednym ∏ó˝ku. T∏umaczy∏a 
to sytuacjà ̋ yciowà, w której si´ znalaz∏a. 
Pracowa∏a z dala od domu, dzieckiem 
zajmowali si´ dziadkowie. Kiedy 

Marzena Sygut
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przyje˝d˝a∏a na weekend do domu, 
syn by∏ tak spragniony jej obecnoÊci, 
˝e nie dost´powa∏ jej na krok, nawet w 
nocy. Jest przekonana, ̋ e nie wyrzàdzi∏a 
ch∏opcu krzywdy. Psycholog jednak 
sàdzi inaczej. – Na ka˝dym etapie roz-
woju dziecko potrzebuje innego rodza-
ju wi´zi emocjonalnej. Kiedy sypiamy 
z 10- czy 12-latkiem, tak naprawd´ za 
cen´ chwilowej bliskoÊci fizycznej ha-
mujemy jego prawid∏owy rozwój emo-
cjonalny. Bo dziesi´ciolatek powinien 
inaczej doÊwiadczaç naszej mi∏oÊci, np. 
wspólnie z nami przygotowaç posi∏ek, 
sprzàtnàç mieszkanie czy pojechaç 
na wycieczk´ rowerowà. Gdy ma-
ma dorastajàcego ch∏opca chce mu 
powiedzieç: kocham ci´, wystarczy, 
˝e potarmosi go po w∏osach. Ch∏opak 
ju˝ wie, ̋ e jest dla niej wa˝ny – komen-
tuje Ewa ¸awicka. 

Musisz byç trendy
Trudno si´ dziwiç rodzicom, 

˝e nie∏atwo im zachowaç zdrowy 
rozsàdek. Obowiàzujàcy styl ˝ycia, 
koniecznoÊç podj´cia pracy przez oby-
dwoje ma∏˝onków, psychiczny nacisk 
na kobiety, by realizowa∏y w∏asne am-
bicje zawodowe, sprawiajà, ˝e m∏odzi 
ludzie zostajà niejako zmuszeni do po-
szukiwania zast´pczych sposobów wy-
chowywania. Metody te nastawione sà 
na szybkà i powierzchownà realizacj´ 
potrzeby, gdy˝ na nic innego nie ma 
czasu. Nie starcza go na g∏´bokie, po-
wolne budowanie wi´zi, na spokojne 
wys∏uchanie skarg dziecka, ale jest czas 
na to, by wejÊç do hipermarketu i otrzeç 
∏zy malucha nowà zabawkà. W efek-
cie niezwykle cz´sto zostaje zachwia-
na hierarchia wartoÊci. Siedmioletnia 
córka Karoliny, specjalistki od rekla-
my, na co dzieƒ zachowuje si´ jak 
przedszkolak: wymusza na rodzicach, 
by pomogli jej przy ubieraniu, odma-
wia jedzenia posi∏ków (z wyjàtkiem 
zupy ziemniaczanej i s∏odyczy). 
Rodzice godzà si´ z tym stanem rze-
czy, twierdzàc, i˝ Alicja zawsze by∏a 
bardzo wra˝liwa i delikatna, dlatego 
ma prawo tak reagowaç. JednoczeÊnie 
ci sami rodzice, zanim podj´li decyzj´, 
czy mieç drugie dziecko, spytali swojà 
wówczas szeÊcioletnià córk´ o jej opi-
ni´ na ten temat. T∏umaczyli, ˝e skoro 
Alicja sama zdecyduje, czy chce mieç 
rodzeƒstwo, ∏atwiej zrozumie, ̋ e z wie-
lu rzeczy b´dzie musia∏a zrezygnowaç. 
Dziewczynka nie zgodzi∏a si´ i do tej 
pory jest jedynaczkà. 

I to jest druga strona meda-

lu. Nie przyznajemy dziecku prawa 
do samodzielnoÊci, a jednoczeÊnie 
uwa˝amy, ̋ e mo˝e on podejmowaç de-
cyzje nieprzystosowane do jego wieku. 
I nie chodzi tu tylko o pytanie ucznia 
zerówki, jaki model rodziny preferuje. 
Podobnie rzecz si´ ma ze stawianiem 
dwu-, trzylatkowi pytania: „Co zjesz?”. 
Tak ma∏e dziecko nie mo˝e przecie˝ 
decydowaç, co jest dla niego dobre, 
jeÊli chodzi o jedzenie, czas spania 
czy zabawy. Za te kwestie musi braç 
na siebie odpowiedzialnoÊç doros∏y. – 
Kiedy rodzic pyta malucha, co by zjad∏, 
to jakby powiedzia∏ mu: rzàdê, bierz 
na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç za 
siebie. Czy jednak naprawd´ wierzy-
my, ̋ e trzylatek podo∏a temu zadaniu? 
– pyta Ewa ¸awicka.

Niewinne ofiary
Wychowane w ten niespójny sposób 

dzieci najcz´Êciej sà egocentryczne, a ich 
osobowoÊç nie jest w pe∏ni rozwini´ta. 
Nie wykszta∏ca si´ uczuciowoÊç wy˝sza 
i postawy prospo∏eczne. – Dzieci, któ-
re dosta∏y wszystko– spe∏niano ich za-
chcianki, natomiast nie post´powano 
wobec nich konsekwentnie, karcàc i cza-
sem mówiàc „nie” w∏aÊnie z mi∏oÊci– 
zwykle w doros∏ym ̋ yciu sà bardzo sa-
motne – mówi psycholog Ewa ̧ awicka. 
– Dopóki w pracy czy w relacji z part-
nerem wszystko idzie po ich myÊli, do-
póty sà zadowolone. Kiedy jednak szef 
zaczyna takà osob´ krytykowaç, a part-
ner wytyka brak odpowiedzialnoÊci i 
egoizm, winà za swe niepowodzenia 
obarczajà drugà stron´. Najcz´Êciej 
s∏ysz´ wówczas podczas terapii w ga-
binecie. „Ja jestem w porzàdku, to on, 
ona musi si´ zmieniç” – dodaje. 

– Wi´kszoÊç w ten sposób wychowy-
wanych dzieci nie ma te˝ poczucia wi´zi 
z rodzicami. Nagle przychodzi moment, 
˝e zaczynajà negowaç wszystko, co si´ 
wià˝e z domem. I to, co jest w nim do-
bre, i to, co jest z∏e – t∏umaczy ̧ awicka. 
Trudno zresztà si´ im dziwiç. Kiedy bo-
wiem robimy pi´tnastolatkowi kanap-
ki albo odprowadzamy dziesi´ciolatka 
do szko∏y, oprócz pokazania, jak bar-
dzo go kochamy, dajemy mu wyraêny 
przekaz, ˝e jest do niczego. – Dziecko 
s∏yszy wówczas: „Zobacz, ty nawet 
nie umiesz zrobiç sobie jedzenia, nie 
umiesz sam pójÊç do szko∏y, jak mam 
ci daç prawo, byÊ by∏ samodzielny” – 
opowiada. St∏umione przez lata pra-
gnienia autonomii i samodzielnoÊci 
zmuszajà nastolatka do poszukiwania 
metod zast´pczych, np. nawiàzywania 

kontaktów z nieodpowiedzialnymi gru-
pami m∏odzie˝owymi, uprawiania spor-
tów ekstremalnych. Tylko w ten sposób 
mogà udowodniç sobie, ̋ e sà silni, moc-
ni i mogà wszystko. Bunt wynikajàcy 
z nadopiekuƒczoÊci rodziców przeja-
wia si´ tak˝e w agresji wobec matki 
czy ojca. W ten sposób nastolatek chce 
wykrzyczeç, ˝e skoro on sam nie jest 
nic wart, to i rodzic musi byç do nicze-
go. – Jedynym wyjÊciem z tej sytuacji 
jest przekonstruowanie osobowoÊci 
m∏odego cz∏owieka. Terapia, której 
musi si´ poddaç, zwykle trwa oko∏o 
roku. Pod warunkiem jednak, ˝e ów 
cz∏owiek sam tego chce – komentu-
je ¸awicka. 

Nigdy nie jest za póêno
– Rodzice majà dwa razy w ˝yciu 

szans´, aby si´ zorientowaç, czy 
pope∏niajà b∏´dy wychowawcze. Po 
raz pierwszy, gdy dziecko zbli˝a si´ 
do trzeciego roku ˝ycia. Je˝eli wów-
czas dominujà w jego zachowaniu na-
pady z∏oÊci, jeÊli chce, ˝eby wszyst-
ko dzia∏o si´ zgodnie z jego wolà, êle 
znosi polecenia, to znak, ˝e nale˝y 
przeanalizowaç dotychczasowy spo-
sób wychowania. Druga taka szansa 
pojawia si´, gdy dziecko wchodzi w 
etap dojrzewania. To ostatni moment, 
aby uporzàdkowaç rodzinne relacje 
– mówi Ewa ¸awicka. W tym drugim 
wypadku nale˝y zwróciç uwag´ na ta-
kie zachowanie m∏odego cz∏owieka, jak 
k∏amstwa, samowolne wychodzenie z 
domu, póêne powroty, lekcewa˝enie 
domowych obowiàzków.

Aby màdrze wychowaç dziecko, 
by potrafi∏o wyra˝aç w∏asne myÊli, 
by∏o odpowiedzialne i samodzielne, 
trzeba je kochaç i umieç si´ z nim 
komunikowaç. Pierwsza zdolnoÊç jest 
wrodzona, drugiej mo˝emy si´ nauczyç. 
Wystarczy, ˝e skorzystamy z w∏asnych 
doÊwiadczeƒ, przypominajàc sobie, jak 
post´powano wobec nas, gdy byliÊmy 
dzieçmi – czy nam na wszystko pozwa-
lano, czy spe∏niano nasze zachcianki. 
Mo˝emy równie˝ skorzystaç z pomocy 
specjalistów, uczestniczàc w treningach 
asertywnoÊci. – Nie bójmy si´ odmawiaç, 
nie bójmy si´ wytyczaç dziecku granic, 
okazujmy mu niezadowolenie, kiedy ro-
bi êle i stale podnoÊmy mu poprzeczk´. 
Tylko wówczas wychowamy odpowie-
dzialnego cz∏owieka, dojrza∏ego emo-
cjonalnie i spo∏ecznie – podsumowuje 
Ewa ¸awicka. 
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Sp´dzasz w pracy co najmniej 
dziesi´ç godzin dziennie, wracasz do 
domu z plikiem papierów pod pachà i 
kolacjà z zak∏adowej kafeterii, a pre-
zent imieninowy dla syna kupujesz w 
sklepie, który mieÊci si´ w biurowcu 
twojej firmy. Je˝eli masz przy tym am-
bicj´, ̋ eby byç pracownikiem miesiàca, 
idealnym rodzicem, kochajàcym dziec-
kiem, zawsze pami´tajàcym o rocznicy 
Êlubu rodziców, a przy tym cz∏owiekiem 
oczytanym i wysportowanym, jesteÊ sza-
lony. Albo... uwierzy∏eÊ w najwi´kszy 
mit wspó∏czesnego Êwiata, który mó-
wi, ̋ e przy odrobinie sprytu mo˝na tak 
u∏o˝yç ̋ ycie, by nie trzeba by∏o z niczego 
rezygnowaç: ani z rodzinnego szcz´Êcia, 
ani z satysfakcjonujàcej kariery, a ju˝ 
na pewno nie z zasobnego konta. – Czy 
ktoÊ widzia∏ cz∏owieka, któremu uda∏a 
si´ taka sztuczka? – pyta Wojciech, szef 
departamentu klientów instytucjonal-
nych w wielkiej amerykaƒskiej korpo-
racji. Wojciech ma trzydzieÊci dwa lata i 
doskonale wie, jakà cen´ trzeba zap∏aciç 

za s∏u˝bowà toyot´ avensis, osobistà 
sekretark´ i firmowà kart´ kredytowà 
bez limitu wydatków. W∏aÊnie jest w 
trakcie sprawy rozwodowej. O dwójce 
dzieci woli nie mówiç, zresztà nie wie o 
nich zbyt wiele. Kiedy doszli z ̋ onà do 
wniosku, ˝e dla Wojciecha rola m´˝a i 
ojca to w∏aÊciwie fikcja, poczu∏ si´ jak 
emocjonalny bankrut. Szybko jednak 
przysz∏a myÊl: tak jest uczciwiej, l˝ej, 
lepiej. Wojciechowi praca sprawia wi´cej 
satysfakcji ni˝ rodzina. – To nie jest po-
prawne politycznie, ale przynajmniej 
mówi´ szczerze – uÊmiecha si´. – Wiesz, 
jak jest. Albo twoje roczne zeznanie po-
datkowe opiewa na imponujàcà kwot´ 
, albo znasz imiona wszystkich plusza-
ków swojego dziecka. Te dwie rzeczy 
rzadko idà w parze.

Niemal ka˝dy potrafi wskazaç 
w swoim otoczeniu ludzi, którzy po 
latach szalonej walki o osiàgniecie 
po˝àdanej równowagi mi´dzy pracà 
a ˝yciem prywatnym zasilili szeregi 
leczàcych si´ z depresji, pacjentów 

oddzia∏ów kariologicznych czy pensjo-
nariuszy klinik uzale˝nieƒ. Przyszed∏ 
czas, by g∏oÊno powiedzieç: balans to 
najwi´ksza bzdura, jakà wmawia si´ 
nam od kilkudziesi´ciu lat. 

Kiedy w latach 60. ubieg∏ego wieku 
kobiety zrzuci∏y kuchenny fartuszek i 
zacz´∏y realizowaç swe ambicje zawo-
dowe, naruszy∏y niesprawiedliwy, ale 
nadzwyczaj skuteczny uk∏ad: on pra-
cuje, zapewniajàc rodzinie finansowe 
bezpieczeƒstwo, ona zaÊ dba o dzieci i 
robi wszystko, by mà˝ by∏ zadowolony. 
W domu zosta∏a pusta lodówka, dzie-
ci i wiszàce w powietrzu pytanie: co 
teraz? Remedium na t´ nowà sytuacj´ 
mia∏ byç w∏aÊnie balans. 

– Nie potrzebuj´ balansu – przekonu-
je Karolina, prawniczka. Ma trzydzieÊci 
pi´ç lat i naro˝ny gabinet w niemieckiej 
kancelarii, w której w minionym roku 
awansowa∏a na partnerk´. – Pracuj´ jak 
szalona, ale jestem dumna z tego, co 
osiàgn´∏am. Jutro to mo˝e si´ zmieniç. 
Tu˝ po studiach w∏aÊciwie przyj´∏am 
oÊwiadczyny i coÊ papla∏am o dzieciach. 
Gdybym si´ na nie zdecydowa∏a, nie 
mia∏abym szansy zajÊç w moim zawodzie 
tak daleko. Ufam, ̋ e zdà˝´ byç matkà. 
A dzi´ki jasnemu ustaleniu priorytetów 
nie parali˝uje mnie s∏owo „równowa-
ga”, powtarzane jak mantra przez moje 
kole˝anki, które zdecydowa∏y si´ ∏àczyç 
macierzyƒstwo z karierà zawodowà. 
Jerzy, 42-letni grafik komputerowy, 
tak˝e uwa˝a, ̋ e w ̋ yciu trzeba postawiç 
na jednà kart´, choç jego sytuacja jest 

Precz 
Je˝eli wierzysz, ˝e dzi´ki kilku rozsàdnym – twoim 
zdaniem – kompromisom zachowasz równowag´ mi´dzy 
pracà a ˝yciem prywatnym, pope∏niasz du˝y b∏àd. Balans 
to najwi´kszy mit wspó∏czesnego Êwiata. Spójrzmy 
prawdzie w oczy: nikt nie mo˝e mieç wszystkiego. Chcesz 
byç szcz´Êliwy, zdecyduj – kariera czy ciep∏o domowego 
ogniska. Unikniesz stresów zwiàzanych z goràczkowà 
ch´cià spe∏nienia si´ w ka˝dej sferze ˝ycia.

z równowagà!

 Amelia Zaleska
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zupe∏nie inna ni˝ Karoliny. Siedem lat 
temu ̋ ona zostawi∏a go z pi´cioletnim 
synkiem. Jerzy, niczym Kramer, z dnia 
na dzieƒ musia∏ porzuciç prac´ w agen-
cji reklamowej. Zosta∏ freelancerem, bo 
pogodzenie licznych obowiàzków za-
wodowych i domowych przerasta∏o 
jego mo˝liwoÊci. Zrezygnowa∏ wi´c z 
kariery i bezpieczeƒstwa finansowego, 
jakie daje etat, by wychowaç dziecko. 
I robi to bardzo dobrze. – Równowaga 
miedzy pracà a ̋ yciem prywatnym? To 
kompletna bzdura – Êmieje si´ szcze-
rze. – Nie warto si´ ∏udziç, ˝e bez pro-
blemu pogodzisz dwie tak ró˝ne sfery 
˝ycia jak kariera i ojcostwo. Nic z te-
go nie b´dzie prócz wyrzutów sumie-
nia i nerwicy. 

O tym, ˝e balans jest jak samobój-
czy gol, przekonywa∏ ju˝ papa Freud. 
To brak równowagi zmusza nas do 
dzia∏ania i stymuluje nasz rozwój. Jaki 
wi´c jest sens namawiaç pracoholika, 
by poszukiwa∏ balansu, skoro dla nie-
go w tym momencie êród∏em satysfak-
cji sà wyÊmienite wyniki w pracy? To 
jak przekonywaç olimpijczyka, ̋ eby dla 
w∏asnego dobra tu˝ przed koƒcem ma-
ratonu zwalnia∏, zamiast z wizjà z∏otego 
medalu pchaç si´ do mety. To nie pora 
na zen. Raczej na doping. Co innego, 
kiedy olimpijczyk tu˝ przed czterdzie-
stym kilometrem dojdzie do wniosku, 
ze z jakiegoÊ powodu nie mo˝e lub nie 
chce kontynuowaç biegu. Na to jest tylko 
jedna rada: zajàç si´ czymÊ innym. 

Mo˝emy oczywiÊcie uznaç, ˝e nie 

trzeba rezygnowaç z pracy, by znaleêç 
czas na zabawy z dzieckiem, lepienie 
pierogów, udzia∏ w uroczystoÊciach ro-
dzinnych czy realizowanie swoich pa-
sji. PowinniÊmy si´ jednak pogodziç, 
jak Jerzy, z faktem, ˝e szefowie b´dà 
nas pomijaç przy kolejnych awansach, 
nasza córka nie zostanie zawodowà 
tenisistkà, a my nie zdob´dziemy Korony 
Himalajów. JeÊli mamy apetyt na awans, 
musimy byç gotowi zaakceptowaç ela-
styczne godziny pracy. – Pó∏ doby w 
biurze to mój styl ˝ycia – przekonuje 
Leszek, trzydziestoletni specjalista od 
leasingu. Komórk´ wy∏àcza jedynie w 
operze i bez grymasów bierze udzia∏ 
w sobotnio-niedzielnych szkoleniach. 
˚egnajcie przedstawienia w przed-
szkolu, trzydaniowe posi∏ki i imieni-
ny u cioci. – CoÊ za coÊ. Tak ju˝ jest w 
˝yciu – stwierdza Leszek, który jest pra-
coholikiem, ale szcz´Êliwym. Âwietnie 
zrozumieliby go rodzice wybitnych pia-
nistów czy gimnastyczek, sp´dzajàcy 
d∏ugie godziny na korytarzach szkó∏ 
muzycznych czy sportowych. Kiedy 
tam siedzieli, wiedzieli, ̋ e to, co robià, 
jest jedynym wyjÊciem, by ich dziecko 
osiàgn´∏o wyniki. Bez wzgl´du na to, 
w co inwestujesz, je˝eli chcesz, by two-
ja inwestycja by∏a udana, nie staç ci´ 
na kompromisy. Musisz swojej sprawie 
poÊwi´ciç si´ bez reszty. 

Komu wi´c potrzebny by∏ balans? 
Kto z uporem godnym lepszej sprawy 
od lat stara si´ nas przekonaç, ˝e przy 
odrobinie dobrej woli mo˝emy zrobiç 

osza∏amiajàcà karier´ zawodowà 
i równoczeÊnie sprostaç wszelkim 
obowiàzkom domowym? Wydaje si´, 
˝e przede wszystkim spece od marke-
tingu. Kiedy aktywne zawodowo sà dwie 
osoby, rodzina dysponuje wi´kszym 
funduszem ni˝ wtedy, gdy pracuje tyl-
ko on czy ona. Wydatki tak zwanych 
DINKS (double income no kids, czyli 
podwójny dochód, ˝adnych dzieci) sà 
imponujàce. Nie doÊç, ̋ e zwykle si´gajà 
po to, co najlepsze, by nagrodziç si´ 
za trudy ofiarnej pracy, to jeszcze za-
kupy sà ich ulubionà rozrywkà. A jeÊli 
w takim zwiàzku pojawiajà si´ dzieci, 
rozpoczyna si´ prawdziwa konsumenc-
ka jazda bez trzymanki. Gdy bowiem 
zapracowanych, zamo˝nych rodziców 
zaczynajà gn´biç powa˝ne wyrzuty su-
mienia z powodu licznych zaniedbaƒ 
wobec w∏asnego potomstwa , wydaje 
im si´, ˝e jest tylko jeden sposób, by 
zachowaç upragniony balans: ruszyç 
do sklepów. Tam przez krótkà chwil´ 
czujà, ˝e to, co robià ma sens. A tak˝e 
wtedy, gdy p∏acà za prywatnà szko∏´, 
lekcje tenisa i konnej jazdy czy obóz nar-
ciarski w we w∏oskim kurorcie. I uspo-
kojeni wracajà do w∏asnych zaj´ç. Ale 
kiedy zepsuje si´ zdalnie sterowany sa-
mochodzik, skoƒczà wakacje, a nowo 
kupiony apartament pokryje pierwszy 
kurz, miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie 
powracajà do mrzonek o balansie, bo 
nie majà odwagi postawiç na to, co jest 
naprawd´ wa˝ne w ich ˝yciu. 

z równowagà!
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Ka˝dy mo˝e si´ 
zdenerwowaç 
– to ∏atwe, ale 
zdenerwowaç si´ na 
w∏aÊciwà osob´, z 
w∏aÊciwà mocà, we 
w∏aÊciwym czasie, z 
w∏aÊciwego powodu 
i we w∏aÊciwy 
sposób – to ∏atwe 
nie jest” – twierdzi∏ 
Arystoteles. Taki talent 
ma Frank Farrelly. Ten 
amerykaƒski psycholog 
potrafi wkurzaç 
pacjentów do tego 
stopnia, ˝e normalniejà.

Gra˝yna Dobroƒ
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Ka˝dy z nas ma ciemnà stron´, 
którà stara si´ ukryç przed 
ludêmi. JeÊli jednak prowa-
dzimy t´ gr´ latami, mo˝emy 

si´ do tego stopnia zap´tliç, ̋ e przero-
dzi si´ w chorob´, której nie zwalczy-
my ani lekami psychotropowymi, ani 
kuracjà w szpitalu. I z tego punktu wi-
dzenia podwa˝am twierdzenie, ̋ e „je˝eli 
coÊ nas nie zabije, to nas wzmocni”. 
Uwa˝am bowiem, ̋ e czasem mo˝e nas 
bardzo os∏abiç. 

Zdaniem Franka Farrelly’ego, ta-
kim ludziom mo˝e pomóc terapia 
poprzez prowokacj´ (inaczej prowo-
katywna). Metoda ta jest w∏aÊciwie 
dzie∏em przypadku, jak sam mówi, a 
zrodzi∏a si´ z bezsilnoÊci wobec pa-
cjenta. „Pracowa∏em ze schizofreni-
kiem, to by∏o nasze 91. spotkanie i nic 
nie wskazywa∏o na to, ̋ e stan jego zdro-
wia mo˝e si´ poprawiç. Powiedzia∏em 
mu: „JesteÊ beznadziejny, faktycznie 
nigdy si´ nie zmienisz”. Zaczà∏em si´ 
zgadzaç ze wszystkim, co mówi∏, a na-
wet wzmacnia∏em jego opinie, chwilami 
solidnie przesadzajàc. Robi∏em to w do-
lby stereo, w kolorze, w dêwi´ku, sma-
ku. Póêniej powiedzia∏em mu: „Pewnie 
si´ cofniesz na nast´pnym spotkaniu 
jeszcze bardziej, zatracisz kontrol´ nad 
swoim p´cherzem i wydalaniem, za-
czn´ ci zak∏adaç pieluchy, które b´dà 
tak wielkie jak przeÊcierad∏a, bo masz 
gruby ty∏ek. Przed nami kolejnych 91 
spotkaƒ, twój przypadek przejdzie do 
historii medycyny”. On zaczerwieni∏ 
si´, zaczà∏ si´ Êmiaç, chwil´ by∏ za-
wstydzony, ujawnia∏ ró˝ne emocje, a 
potem zaczà∏ opowiadaç, jak zacho-
wywa∏ si´ w dzieciƒstwie, w liceum... 
Nagle sta∏ si´ racjonalny. Zmienia∏ si´ 
na moich oczach. Mia∏em wtedy 31 lat i 
wiedzia∏em, ̋ e w tej terapii uchwyci∏em 
coÊ szczególnego, poniewa˝ chronicz-
ni schizofrenicy nie zaczynajà nagle 
w ciàgu sekundy rozmawiaç z tobà 
jak normalni ludzie. Od tego czasu 
up∏yn´∏o 40 lat z ok∏adem, a ja wcià˝ 
doskonale pami´tam tego cz∏owieka i 
t´ sesj´. ZmieniliÊmy si´ obaj w trak-
cie tego spotkania. Wróci∏em do do-
mu i powiedzia∏em mojej ˝onie, June, 
˝e czuj´ si´ jak Kolumb, który odkry∏ 
Ameryk´”. 

Od tego czasu Farrelly sta∏ si´ 
specjalistà od beznadziejnych przy-
padków. Okazuje si´, ˝e jego metoda 
daje doskona∏e rezultaty. A˝ 90 proc. 
zg∏aszajàcych si´ do niego pacjentów 
otrzymuje oczekiwanà pomoc. Do Polski 
Farrelly przyby∏ na zaproszenie Marka 

Ro˝alskiego, doradcy rozwoju osobiste-
go, który uwa˝a, ˝e amerykaƒski psy-
cholog ma dar prostowania ludzkiego 
myÊlenia.– Na ca∏ym Êwiecie ludzie nie 
radzà sobie z ˝yciem albo im si´ tak 
wydaje i okupujà to stresami. Czasami 
sà one zbyt silne, a to z powodu braku 
pieni´dzy lub utraty pracy, innym razem 
ich przyczynà sà zaburzone relacje w 
domu czy brak mi∏oÊci. Spo∏eczeƒstwa 
wykszta∏cone, potrafiàce skorzystaç z 
pomocy ludzi profesjonalnie przygoto-
wanych, osiàgajà znacznie lepsze rezul-
taty ni˝ te, które uwa˝ajà, ˝e pomocy 
psychiatry czy psychologa potrzebujà 
wy∏àcznie Êwiry. Podejrzewam, ̋ e Polacy 
ciàgle sà na etapie potwornego wstydu 

i unikania konsultacji. Nie wstydêmy 
si´– mówi 

W terapii prowokatywnej nie 
ma schematów. Zresztà w psycholo-
gii w ogóle nie ma na nie miejsca, 
ale w wypadku tej metody intuicja 
i nieszablonowoÊç post´powania sà 
wyjàtkowo cenne, gdy˝ nigdy nie wiado-
mo, w jaki sposób zaatakowaç pacjenta, 
by jego prawdziwy problem wyp∏ynà∏ 
albo – lepiej – zosta∏ wypchni´ty na 
powierzchni´. Znawcy tematu mówià 
jednak, ˝e to nie jest atak, lecz bardzo 
bliski kontakt z cz∏owiekiem. 

Terapia prowokatywna Franka 

Farrelly’ego powstawa∏a przez wiele 
lat. Ukszta∏towa∏y jà po trosze klasz-
tor, psychologia i filozofia. „By∏em nie-
cierpliwy, podobnie jak inni chcia∏em 
wymiernych rezultatów, tych namacal-
nych dowodów na popraw´. „Poka˝ 
mi” to dewiza stanu Missouri, skàd 
pochodz´. Kiedy dorasta∏em, mo-
im ulubionym Êwi´tym by∏ Tomasz. 
Chcia∏em jak ów niedowiarek wsadziç 
palec w ran´ i sprawdziç, czy to praw-
da i jak to jest. Poka˝ mi dowody – tak 
by∏em wychowany. Chodzi∏em do je-
zuickiego liceum, potem cztery lata 
sp´dzi∏em w klasztorze benedyktynów, 
moi bracia sà zakonnikami, ale przed 
Êwi´ceniami powiedziano mi, bym szu-

ka∏ szcz´Êcia gdzie indziej”– wspomina 
Farrelly. Wyrzucony z klasztoru Frank 
ukoƒczy∏ filozofi´ , a potem psychologi´ 
spo∏ecznà na katolickim uniwersytecie. 
Ma za sobà 40 lat pracy zawodowej na 
oddzia∏ach psychiatrycznych i to, co robi 
z ludêmi, nazwa∏abym rodzajem egzor-
cyzmów psychicznych. Niektórzy pa-
cjenci potrafili stanàç na nogi przez noc. 
„Czasem czu∏em si´ jak Êwi´ty Jakub, 
który wspólnie z anio∏ami zmaga si´ z 
diab∏em. S∏ucham ludzi od Êrodka, jak 
na spowiedzi, i wiem, ˝e to ich zmie-
nia”. Prowokowaç to znaczy wyzwalaç. 
W tej terapii wyzwala si´ prawdziwe 

 z innej

Ka˝dy ma 

problemy,
ale niewielu potrafi rozmawiaç z sobà,

wycofaç si´ 
z w∏asnego cia∏a

i spojrzeç na spraw´

perspektywy
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uczucia, emocje, dotyka si´ problemu 
przez stworzenie bliskiego kontaktu. Za 
ka˝dym razem widaç, gdzie jest pro-
blem, jakie towarzyszà mu emocje, 
jak wchodzi si´ w sfer´ zawstydzenia, 
strachu. Terapia prowokatywna jest tro-
szeczk´ dokuczaniem, zabawà przyja-
ció∏, ironizowaniem z pozycji adwokata 
diab∏a. Kiedy dwóch m´˝czyzn rozma-
wia z sobà, brzmi to czasem strasznie 
obra˝ajàco, brutalnie. Ale jeÊli mówi 
si´ to samo z leciutkim przymru˝eniem 
oka, delikatnym uÊmiechem i otwar-
tym sercem, te same s∏owa brzmià ina-
czej. „Szed∏em kiedyÊ ulicà – opowiada 
Frank – w chwili, gdy mija∏ mnie du˝y 
m´˝czyzna, inny facet w garniturze 
zaszed∏ go od ty∏u, chwyci∏ za gard∏o i 
uderzy∏ pi´Êcià w nerk´, pokrzykujàc: 
„CzeÊç ty stary...!” . To by∏ j´zyk m´skiej 
szatni. Zaczepiony odwróci∏ si´, z∏apa∏ 
go za szyj´, walnà∏ pi´Êcià w brzuch i 
odpowiedzia∏: „Ty stary... „. Tak sobie 
pogadali. MyÊla∏em i ba∏em si´, ˝e to 
m´˝czyêni pe∏ni przemocy, a okaza∏o 
si´, ˝e byli kumplami. Ta relacja by∏a 
autentyczna, bez ̋ adnego udawania, i 
to by∏o pi´kne. Ludzie, którzy dotykajà 
si´, poza s∏owami przekazujà mnóstwo 
informacji o sobie.” 

Kiedy Frank rozpoczyna sesj´, siada 
blisko pacjenta i raz po raz stuka go w 
rami´, puka w r´k´, dotyka, patrzy mu 
w oczy, wyg∏upia si´. Robi tyle rzeczy, 
˝e w pewnym momencie cz∏owiek prze-
staje si´ orientowaç, na czym polega 
kontakt. Przy tym emanuje ̋ yczliwoÊcià, 
nawet – nie zawaham si´ powiedzieç 
– mi∏oÊcià do drugiej osoby, niezale˝nie 
od tego, czy jest psychotyczna, czy jest 
w depresji, czy zosta∏a porzucona przez 
partnera. A jeÊli czuje si´ z drugiej stro-
ny sympati´, chce si´ gadaç. W takiej 
terapii mo˝na pójÊç bardzo daleko, ale 
tylko po to, by uzyskaç zmian´. – W 
czasie warsztatów – wspomina Marek 
Ro˝alski – Frank posadzi∏ mnie pierw-
szego na goràcym krzese∏ku i zapyta∏ 
spokojnie: „What is your problem?”, a ja 
pomyÊla∏em: „Rany boskie, ja nie chc´ 
o tym mówiç”. Spojrza∏ na mnie i twar-
do powiedzia∏: „JeÊli mi nie powiesz, 
to ci´ wyrzuc´”. PomyÊla∏em, szkoda, 
przyjecha∏ geniusz, odpowiedzia∏em: 
„Frank, jestem za stary”. On na to: 
„Za stary na co?”. Zesztywnia∏em, 
bo okaza∏o si´, ˝e za pytaniem, na co, 
idà takie myÊli, których si´ wstydzi∏em. 
No i zacz´∏a si´ jazda. Siedzia∏em jak 
na szpilkach, przez g∏ow´ i cia∏o 
przelatywa∏y ró˝ne rzeczy, w pewnej 
chwili zablokowa∏em si´. Wtedy ten 

skurczy... spojrza∏ na mnie i powtórzy∏: 
„Mówisz czy ci´ wywaliç? Chcesz zrobiç 
coÊ wi´cej, czy skoƒczyliÊmy? Chcesz si´ 
przepychaç teraz ze mnà, chcesz mnie 
sprawdzaç?” Wtedy zrozumia∏em, ˝e 
mam naprzeciwko ciep∏y blok stali i ̋ e 
nie da si´ udawaç, nie da si´ wycofaç. 
Zawsze pyta krótko: „Jedziesz czy nie 
jedziesz?” W trakcie warsztatów Frank 
zmienia∏ si´ jak kameleon. Raz mówi∏ 
gwa∏townie, g∏osem pe∏nym oburze-
nia, potem s∏odziutko, cichusieƒko. 
Podczas jednej sesji tak straszliwie 
beka∏, ˝e myÊla∏em, i˝ wszyscy wy-
skoczymy przez okno. Dziewczyna 
mia∏a problem z jedzeniem. „Gdy si´ 
zdenerwuj´, musz´ iÊç do lodówki i si´ 
najeÊç, dopiero wtedy si´ uspokajam” 
– opowiada∏a. Pracowa∏ z nià 25 minut, 
namawiajàc do wyobra˝enia sobie reak-
cji bekania po jedzeniu, wciàga∏ smarki 
do nosa... Mo˝e to amerykaƒskie, ale 
kiedy mówi∏ te wszystkie okropieƒstwa, 
wszyscy obecni na sali widzieli, ̋ e tra-
fi∏ w sedno, ̋ e jej myÊlenie o jedzeniu, 
o sobie po tym ob˝arstwie, jest bliskie 
tych straszliwych odg∏osów, które on 
wydawa∏, spoglàdajàc od czasu do 
czasu kàtem oka, jak ona na to re-
aguje. Nam si´ wydawa∏o, ˝e chce jej 
obrzydziç jedzenie, a on mia∏ taki prze-
kaz: „Dok∏adnie ci´ rozumiem i próbuj´ 
ci´ skontaktowaç z twoim cia∏em, któ-
re cierpi, kiedy poch∏aniasz to ̋ arcie”. 
On chwyta problem i wzmacnia go do 
granic absurdu, wtedy dopiero ludzie 
zaczynajà patrzeç na siebie, na ˝ycie 
z innego punktu widzenia. Mówi ich 
s∏owami, ich myÊlami i nagle orientujà 
si´, ̋ e na to, co ich trapi, mogà spojrzeç 
spokojnie, z sympatià, bo nareszcie jest 
ktoÊ, kto ich rozumie. To jest magia, czar 
i choç wydaje si´, ̋ e Frank atakuje, on 
robi coÊ zupe∏nie innego. 

Ka˝dy ma problemy, ale niewielu 
potrafi rozmawiaç z sobà, wycofaç si´ 
z w∏asnego cia∏a i spojrzeç na spraw´ z 
innej perspektywy. Niektórzy sportowcy 
i Êpiewacy operowi majà t´ umiej´tnoÊç. 
JeÊli jednak potrzebujesz wsparcia, to 
Frank trzyma ci´ za r´k´ i mówi: „Nie 
bój si´, sprawdêmy, co tam jest i da si´ 
z tego wyjÊç”. W tej terapii zachowa-
nie trenera cz´sto wywo∏uje negatywne 
reakcje. Wydaje si´, ˝e jest to robienie 
z ludzi idiotów, ˝eby czuli si´ niewy-
godnie z problemem, ˝eby nie mogli z 
tym wytrzymaç. 

–Prawd´ mówiàc, mnie si´ te˝ tak 
wydawa∏o – mówi Ro˝alski. – Kiedy 
jednak zobaczy∏em t´ niezwyk∏à 
subtelnoÊç faceta, który lekko mru˝àc 

oko, daje mi znak: „S∏uchaj, gramy te-
raz w pewnà rzecz, mo˝esz bezpiecz-
nie ze mnà wyruszyç”, zrozumia∏em, 
dlaczego ludzie mówià OK. Natomiast 
gdyby to by∏ zwyk∏y cham, który beka, 
wyciera nos i pokazuje, jak to si´ robi, 
nie by∏oby mowy o jakiejkolwiek tera-
pii– dodaje. Ludzie bojà si´ odchodziç 
od schematów, poniewa˝ post´pujàc 
zgodnie z nimi, czujà si´ bezpiecz-
nie. Ale nie mo˝na trwaç w miejscu, 
w strukturach zbudowanych wiele lat 
temu, bo takiego Êwiata ju˝ nie ma. 
Je˝eli nie b´dziemy namawiali ludzi 
do zmiany myÊlenia o sobie, na Êwiecie 
b´dzie coraz wi´cej nieszcz´Êliwców, 
którzy nie potrafià si´ porozumieç z 
dzieckiem, nie umiejà rozwiàzaç pro-
blemów ma∏˝eƒskich, którzy bijà dzieci, 
˝on´ czy m´˝a, poniewa˝ sà bezradni, 
nie znajà ̋ adnego innego sposobu. Na 
wielu kongresach psycholodzy mówià, 
˝e Frank zwraca si´ do pacjentów w spo-
sób niedopuszczalny i nieprofesjonal-
ny. On zaÊ odpowiada krytykom: „Czy 
liczy si´ profesjonalna nieskutecznoÊç 
czy nieprofesjonalna skutecznoÊç, czy 
liczy si´ pomoc ludziom, czy trwanie 
w metodach ma∏o skutecznych? Nie 
mówi´ ludziom niczego, czego sami 
wczeÊniej siebie nie powiedzieli czy 
poczuli. Przedrzeêniam, wyÊmiewam, 
parodiuj´ wyglàd pacjenta i ruchy, po-
niewa˝ jest to odzwierciedleniem tego, 
jak on sam si´ czuje. Chc´ sprowokowaç 
emocje dotyczàce jego wyglàdu, je˝eli 
przypuszczam, ˝e na tym polega pro-
blem. Co prawda nie mo˝na zmieniç 
cia∏a, ale zawsze mo˝na zmieniç punkt 
odniesienia. Na poczàtku nie mówi´ 
komplementów, od razu zaczynam z 
grubej rury, ale to wzmacnia pozycj´ 
terapeuty, szczególnie w wypadku ludzi, 
którzy manipulujà i odgrywajà jakieÊ 
role. JeÊli w trakcie spotkaƒ wiem, ˝e 
osoba, której pomagam, potrafi mnie 
rozszyfrowaç i dok∏adnie sobie zdaje 
spraw´, do czego odnosz´ si´ z humo-
rem i prowokacjà, to znak, ˝e leczenie 
przebiega pomyÊlnie”.

Terapi´ prowokatywnà stosuje si´ 
w wielu amerykaƒskich klinikach, a 
tak˝e w Anglii, Niemczech i w Polsce. 
Nie dotyczy ona wy∏àcznie proble-
mów psychiatrycznych. Ten sposób 
Êwietnie sprawdza si´ równie˝ w co-
achingu, zarzàdzaniu, ̋ yciu rodzinnym 
i nauce. Nie jest to moja bajka, dopie-
ro po wyczerpaniu wszystkich innych 
sposobów podda∏abym si´ takiemu le-
czeniu. Ale jeÊli to metoda skuteczna 
– jestem za. 
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jakà chcesz rocznie 
zarabiaç!” – te praw-
dy wpaja si´ uczest-

nikom kursów psychologicznych. Ale 
Irena Eris jest innego zdania: – O kon-
kretnej kwocie mo˝na myÊleç, gdy si´ 
planuje skok na bank. W biznesie nato-
miast trzeba si´ skoncentrowaç na pra-
cy, a po pewnym czasie pieniàdze same 
si´ pojawià, jako skutek dzia∏ania, a nie 
wartoÊç sama w sobie – t∏umaczy. 

Kiedy zak∏ada∏a firm´, nie mia∏a wy-
znaczonego jakiegoÊ odleg∏ego celu, do 
którego dà˝y∏a. Zamierza∏a pracowaç z 
dnia na dzieƒ, najlepiej jak potrafi∏a i 
ka˝dego dnia cieszyç si´ z tego, ̋ e to si´ 
udaje. Prac´ traktowa∏a jak w´drówk´ po 
górach – cz∏owiek wspina si´ na szczyt, 
ale widzi tylko kolejne wy∏aniajàce si´ 
pagórki. Dzi´ki temu, ̋ e nie dostrzega, 
jak wiele drogi ma jeszcze do pokona-
nia, znajduje si∏´, ˝eby iÊç pod gór´. 
Gdy ktoÊ patrzy na wierzcho∏ek, mo˝e 
si´ ∏atwo za∏amaç lub przewróciç, bo 
spoglàda w gór´, zamiast pod nogi. Tak 
si´ dzieje z ludêmi wytyczajàcymi so-
bie w biznesie konkretny cel – muszà 
osiàgnàç „to i to”, zarobiç konkretnà 
sum´ pieni´dzy. 

Gdyby 21 lat temu ktoÊ jej pokaza∏ ob-
razek z przysz∏oÊci, ba∏aby si´ postawiç 
pierwszy krok. – Przestraszy∏oby mnie 
to, ˝e przez ten czas zajd´ tak dale-
ko: zostan´ w∏aÊcicielkà korporacyj-
nej firmy, hotelu, b´d´ mieç w∏asne 
Centrum Naukowo-Badawcze i labo-
ratoria. Wtedy nie mieÊci∏oby mi si´ to 
w g∏owie. Moim kierunkowskazem nie 
by∏y pieniàdze, lecz marzenia; chcia∏am 
je zrealizowaç, czyli opracowaç dobry 
kosmetyk we w∏asnym laboratorium – 
wspomina dr Irena Eris.

28-letnia doktor farmacji mia∏a 
wprawdzie dobre stanowisko w 
Zak∏adzie Badawczo-Wdro˝eniowym 
Polfy, ale czu∏a, ̋ e tkwi w strukturach, 
które nie dajà mo˝liwoÊci dzia∏ania. By∏ 
rok 1983, gdy zdecydowa∏a si´ do∏àczyç 
do grona „prywaciarzy”. – Przypadek 
zrzàdzi∏, ˝e moja mama odziedziczy∏a 
pewnà sum´ i mi jà po˝yczy∏a. Odda∏am 
jej te pieniàdze, bo wszystko dobrze si´ 

potoczy∏o, ale mama liczy∏a si´ z tym, 
˝e mo˝e byç inaczej. Da∏a mi szans´. 
Przez ca∏à noc przed z∏o˝eniem wy-
powiedzenia w Polfie nie spa∏am, to 
by∏a prawdziwa rewolucja w moim 
˝yciu. T∏umaczy∏am sobie, ˝e jeÊli te-
raz nie spróbuj´, drugi taki moment 
w moim ˝yciu mo˝e si´ nie pojawiç. 
Prawdopodobnie mia∏am racj´. 

Zaczyna∏a skromnie. Firma Dr 
Irena Eris ulokowa∏a si´ w 50-metro-
wym wynaj´tym pomieszczeniu pod 
Piasecznem i zacz´∏a od produkcji 
jednego kremu. Choç pó∏ki sklepowe 
Êwieci∏y pustkami, paƒstwowe sklepy 
nie by∏y zainteresowane sprzeda˝à jej 
produktu. Tak˝e ajenci kr´cili nosami, 
mówiàc: „Reprezentuje pani nieznanà 
firm´, ma pani tylko jeden krem w ofer-
cie, a sytuacja jest niestabilna”. 

Na poczàtku w laboratorium 
pracowa∏y tylko Irena Eris i jedna 
pracownica. Razem robi∏y wszyst-
ko, przygotowywa∏y krem od sa-
mego poczàtku. – Nak∏ada∏yÊmy 
krem do pude∏eczek, zakr´ca∏yÊmy, 
stemplowa∏yÊmy ulotki, daty wa˝noÊci. 
Póêniej zaczà∏ mi pomagaç mà˝, bo pro-
dukcja poch∏ania∏a mnie ca∏kowicie, a 
ktoÊ musia∏ si´ zajàç sprzeda˝à. Mia∏am 
tylko jeden produkt, ale marzy∏am o 
opracowaniu serii dobrych kosmety-
ków. Wszystkie pieniàdze ze sprzeda˝y 
reinwestowa∏am – najpierw, by móc 
rozpoczàç produkcj´ drugiego kosme-
tyku, potem, by kupiç lepszà maszyn´. 
Nikt wtedy nie myÊla∏ o reklamie czy 
marketingu, wi´c wieÊci o moim kre-
mie rozchodzi∏y si´ pocztà pantoflowà. 
I sprzeda˝ ros∏a – wspomina. W 1986 
roku pod laboratorium ustawia∏y si´ 
ju˝ kolejki w∏aÊcicieli sklepów, a ona 
nie nadà˝a∏a z produkcjà. – Musia∏am 
dzieliç pude∏ka z kremami, by ka˝dy 
coÊ dosta∏. Ludzie jechali czasami ca∏à 
noc, by zdobyç kosmetyki do swojego 
sklepu gdzieÊ w Polsce. Wynaj´∏a dru-
gi lokal. I nie zrezygnowa∏a z marzeƒ. 
Pragmatyczny biznesmen poprzesta∏by 
mo˝e na jednym produkcie, który si´ 
dobrze sprzedawa∏. Ona – wbrew logice 
rynkowej tamtych czasów – rozszerza∏a 
asortyment. – Nie by∏am profesjonal-

Jest uznanym mened˝erem, ale w g∏´bi duszy marzy, 
by znów stanàç w laboratorium. Mog∏aby odcinaç 
kupony od sukcesów, ale czy wtedy czu∏aby jeszcze 
radoÊç i energi´? Teraz czuje. Mo˝e dlatego, ˝e 
wcià˝ ma kilka marzeƒ do spe∏nienia.
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OD FASCYNACJI DO BIZNESU



Gdyby kiedyÊ pokazano jej obrazek 
z przysz∏oÊci przestraszy∏aby si´ 
tego, ˝e zajdzie tak daleko: zostanie 
w∏aÊcicielkà firmy, b´dzie mia∏a w∏asny 
hotel, centrum badawcze i laboratoria. 
To wszystko sta∏o si´ etapami.
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nym mened˝erem, dzia∏a∏am intuicyj-
nie. Chcia∏am, ̋ eby kosmetyki by∏y ∏ad-
nie opakowane, by by∏y inne. W 1986 
roku zamówi∏am ma∏e torebki papierowe 
z logo firmy. Wtedy nikt nie zaprzàta∏ 
sobie czymÊ takim g∏owy. 

– DziÊ powiemy, ̋ e z punktu widze-
nia biznesu sytuacja by∏a fantastycz-
na... Wszystko, co wyprodukowa∏am, 
rozchodzi∏o si´ na pniu. W tym czasie 
∏atwiej by∏o sprzedaç ni˝ wyprodukowaç 
– dzisiaj jest odwrotnie. Jednak wtedy 
obowiàzywa∏o te˝ niepisane prawo, ̋ e 
obroty rzemios∏a mogà dojÊç tylko do 
okreÊlonego pu∏apu, póêniej pojawia∏ 
si´ „szklany sufit” – mówi. Pomog∏a 
historia. – Gdy w 1989 roku nastàpi∏ 
prze∏om ustrojowy, nie by∏am ju˝ sza-
rym rzemieÊlnikiem, lecz bizneswo-
man, która tworzy∏a miejsca pracy i 
p∏aci∏a podatki. Uwierzy∏am w to, ˝e 
mog´ si´ dalej rozwijaç, dostrzeg∏am 
nowe perspektywy. 

Zadecydowali z m´˝em, ˝e kupià 
kawa∏ek ziemi i zacznà budowaç no-
woczesny zak∏ad produkcyjny. Firma 
wprowadzi∏a si´ w 1993 r., zwi´kszy∏a 
zatrudnienie, mog∏a sprostaç oczekiwa-
niom rynku. – Znów mog∏am realizowaç 
swoje marzenia – mówi z b∏yskiem w 
oku. Dosz∏a do wniosku, ̋ e nie wystar-
czy oferowanie kobietom kosmetyków. 
Jej zdaniem, powinny mieç dost´p do 
kompleksowych us∏ug. Wtedy naro-
dzi∏ si´ pomys∏ stworzenia firmowych 
Kosmetycznych Instytutów. Pierwszy 
powsta∏ w 1995 r., teraz na zasadach 
franczyzy buduje ich sieç. – We wszyst-

kich gwarantujemy wysoki poziom 
us∏ug. Fachowy, przeszkolony per-
sonel korzysta z naszych produktów, 
klientki mogà te˝ skorzystaç z porady 
dermatologa. 

Okaza∏o, ˝e trafi∏a w dziesiàtk´. 
Dzia∏a ju˝ 20 Kosmetycznych Instytutów 
Dr Irena Eris, w tym dwa za granicà 
(w Moskwie i w Bogocie). Zyskujà co-
raz wi´kszà popularnoÊç, bo tak˝e w 
Polsce coraz wi´cej mówi si´ o holi-
stycznym, „ca∏oÊciowym” podejÊciu 
do cz∏owieka. Najbardziej holistyczny 
czterogwiazdkowy Hotel SPA w Krynicy 
Zdroju umo˝liwia czynny odpoczynek 
nie tylko pojedynczym goÊciom czy 
kuracjuszom, ale tak˝e ca∏ym rodzi-
nom. Teraz wznoszony jest podobny 
na Mazurach. – Hotel z najwi´kszym 
z naszych Kosmetycznych Instytutów 
zostanie otwarty w kwietniu 2006 roku. 
Powstaje w pi´knej, nieska˝onej oko-
licy. Dla goÊci przygotowujemy korty 
tenisowe i kompleks basenów, b´dà 
tak˝e mogli jeêdziç konno. 

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena 
Eris SA jest jedynà firmà kosmetycznà 
w Polsce i jednà z niewielu na Êwiecie 
prowadzàcà w∏asne badania nauko-
we. – W naszym Centrum Naukowo-
Badawczym przeprowadzamy testy sub-
stancji kosmetycznych na hodowlach 
komórek skóry (in vitro). Chodzi o to, 
by sprawdziç, jak i w jakim st´˝eniu 
dzia∏ajà substancje, które zamierzamy 
zastosowaç. Prowadzimy tak˝e bada-
nia nad zupe∏nie nowymi substan-
cjami. Nawet te, których pozytywne 
dzia∏anie zosta∏o udowodnione, mogà 
w kosmetyku – w po∏àczeniu z inny-
mi – wygaszaç swoje dzia∏anie lub 
tworzyç zwiàzki toksyczne. Nikt nie 
jest w stanie przewidzieç tego w sposób 
teoretyczny – podkreÊla. Mechanizmy 
dzia∏ania trzeba zbadaç na komórkach 
skóry ludzkiej rozmna˝anych w labo-
ratorium. Po opracowaniu optymalnej 
receptury nowy kosmetyk jest testowa-
ny pod kontrolà dermatologa na gru-
pie oko∏o 1000 osób wspó∏pracujàcych 
z laboratorium. Nie przeprowadzamy 
badaƒ na zwierz´tach. Firma dr Eris, 
w∏aÊnie ze wzgl´du badania prowadzo-
ne metodà in vitro jako jedyny przed-
stawiciel przemys∏u zosta∏a zaproszona 
do tworzenia Polskiej Platformy Badaƒ 
Alternatywnych. Alternatywnych w sto-
sunku do tych, w których wykorzysty-
wano zwierz´ta doÊwiadczalne. 

Irena Eris wie, ˝e do produktów 
sygnowanych made in Poland trudno 
przekonaç zagranicznych klientów; aby 

zaistnieç i udowodniç swojà wartoÊç, 
trzeba byç lepszym od konkurentów. 
Powoli jednak eksport si´ zwi´ksza.

Ostatnio Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Irena Eris, jako jedyna polska fir-
ma wesz∏o do angielskiej sieci Boots – 
200 najwi´kszych sklepów w Wielkiej 
Brytanii oferuje 18 produktów z logo Dr 
Irena Eris. Wybrano kosmetyki polskiej 
firmy, poniewa˝ badania udowodni∏y, 
˝e sà bezpieczne i skuteczne. 

Dla dr Eris wa˝ne jest tak˝e szukanie 
z∏otego Êrodka mi´dzy osiàgni´ciami 
nauki a naturà. W tej kwestii jest 
racjonalistkà. Czy zawsze sk∏adniki 
syntetyczne mo˝na zastàpiç natural-
nymi? Jej zdaniem, czasami przecenia-
my substancje naturalne: – Podglàdamy 
natur´ i bardzo du˝o z niej czerpiemy, 
korzystamy chocia˝by z enzymów czy 
hormonów roÊlinnych, ale przetwarzajàc 
wyciàgi z roÊlin mo˝emy wyeliminowaç 
z nich substancje szkodliwe dla skóry. 
Dzi´ki przetwarzaniu surowców natu-
ralnych uzyskujemy substancje, które 
sà najbardziej korzystne.

Dosz∏a tak daleko, ˝e mog∏aby 
sobie powiedzieç: „Stop! Teraz b´d´ 
odcina∏a kupony”. Skàd ta energia, 
wcià˝ nap´dzajàca jà do dzia∏ania? 
– Nigdy nie wyobra˝a∏am sobie ˝ycia 
bez pracy zawodowej. Podziwiam ko-
biety, które poÊwi´cajà si´ wychowaniu 
dzieci i prowadzeniu domu, bo jest to 
potwornie ci´˝ka praca, a nikt jej nie 
docenia. Dla mnie bardzo wa˝ne sà dwa 
obszary w ̋ yciu – rodzinny i zawodowy. 
Mam rodzin´, daje mi ona odpoczynek 
i poczucie bezpieczeƒstwa, ale staram 
si´ nie przenosiç spraw zawodowych 
na teren prywatny.

Irena Eris ma dusz´ naukowca, naj-
lepiej czuje si´ w laboratorium. Czemu 
dziÊ poÊwi´ca najwi´cej uwagi? – Na 
poczàtku najd∏u˝ej przesiadywa∏am 
w laboratorium, w∏asnym r´kami 
tworzy∏am kosmetyk, dotyka∏am 
go, próbowa∏am. Teraz jestem bar-
dziej mened˝erem, choç nadal moim 
oczkiem w g∏owie pozostaje dzia∏ badaƒ 
i rozwoju. Najbardziej fascynuje mnie 
bowiem to, co firm´ pcha do przodu. 
Badania, które prowadzimy w Centrum 
Naukowo-Badawczym, gwarantujà, 
˝e nasze kosmetyki b´dà si´ broni∏y 
skutecznoÊcià, bezpieczeƒstwem i 
jakoÊcià– mówi. 

– Sukcesu nie gwarantuje stosowa-
nie si´ do zapisanych regu∏, opieranie 
si´ tylko na wiedzy ksià˝kowej. Trzeba 
mieç i màdroÊç ksià˝kowà, i intuicj´. A 
na poczàtku musi byç fascynacja! 

Wyznacz sobie 
kwot´, którà chcesz 

zarabiaç– radzi si´ 
na kursach psycho-
logicznych. Ale Ire-
na Eris jest innego 
zdania: O konkret-
nej kwocie mo˝na 

myÊleç, gdy planu-
je si´ skok na bank. 

W biznesie trzeba 
skoncentrowaç 

si´ na pracy.
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Wiem, czego szukam 

Odkàd pami´ta walczy∏a 
o siebie. Najpierw z rodzinà, 
potem ze swoim krajem. 
Olena Leonenko, pieÊniarka 
i kompozytorka z Ukrainy, 
uciek∏a z domu gdy mia∏a 
16 lat. DziÊ swój spokój 
odnalaz∏a w Krakowie. 
I w wiedzy o tym, czego 
oczekuje od ukochanego 
cz∏owieka.

W MI¸OÂCI
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Chcia∏abym zaczàç t´ opowieÊç 
od cyrku, bo tam zbieg∏y si´ 
wszystkie nerwy mojego 
m∏odego, impulsywnego 

˝ycia. Wszystko, czego nauczy∏am si´ 
w rodzinie - walki o w∏asne marzenia, 
to˝samoÊç i godnoÊç - w cyrku znalaz∏o 
swój wyraz i potwierdzenie. 

Walka ze sprzeciwem rodziny, z bra-
kiem tolerancji dla jedynej w∏aÊciwej dla 
mnie, jak si´ ostatecznie okaza∏o, dro-

gi, da∏a mi ogromnà si∏´. JeÊli dziecko 
dok∏adnie wie, czego pragnie, to walczy 
o to w sposób bardzo bolesny, nawet z 
kimÊ, kto ma nad nim w∏adz´ absolutnà. 

Pierwszy raz uciek∏am z domu w wie-
ku trzynastu lat. Uciek∏am na tydzieƒ. 
Mieszka∏am u przyjació∏ek z teatru pan-
tomimy, a nawet u mojej pani profesor, 
która przygarniajàc mnie, wzi´∏a na sie-
bie wielkà odpowiedzialnoÊç. ̊ yliÊmy 
przecie˝ w paƒstwie policyjnym. Na 
szcz´Êcie rodzice nie zg∏osili mojego 
znikni´cia, bo wiedzieli, ˝e chodz´ 
do szko∏y, ˝e ˝yj´. Poza tym dla nich 
wa˝na by∏a nasza niewidzialnoÊç wo-

bec w∏adz, co pozwala∏o na prze˝ycie 
nie tylko w czasach stalinowskich re-
presji. Wróci∏am za namowà mamy. 
Powiedzia∏am, ˝e jeÊli tata nie za-

cznie szanowaç moich wyborów - zno-
wu uciekn´. I ucieka∏am wiele razy. 
Trudno zmieniç ojca, mo˝na zmieniç 
tylko swój stosunek do niego. Mo˝na 
zmieniç siebie. Ale by to zrobiç, trzeba 
ÊwiadomoÊci i du˝o czasu.

DziÊ traktuj´ jego sprzeciw jako po-
moc. Kiedy ciàgle i wsz´dzie napoty-
kasz tak ogromny opór, wtedy bardzo 
wyraênie zaczynasz rozumieç, dlaczego 
coÊ robisz. Wiesz, ˝e wszystko mo˝esz 
straciç, ale czujesz, ̋ e to mo˝e byç twoim 
powo∏aniem. Je˝eli nawet wylàdujesz 
na ulicy, nadal masz doÊç si∏y, by robiç 
swoje. Ponadto podczas tych wielolet-
nich zmagaƒ zyskujesz przyjació∏ i 
sprzymierzeƒców i oni stajà si´ twojà 
rodzinà, dobranà z mi∏oÊci. 

˚ycie na w∏asny rachunek zacz´∏am 
w wieku szesnastu lat. Wtedy osta-
tecznie odesz∏am z domu. Trafi∏am do 
cyrku nie dlatego, ˝e marzy∏am, aby 
zostaç akrobatkà. Uczy∏am si´ bale-
tu, çwiczy∏am jog´, wyst´powa∏am 
w teatrze pantomimy. Chcia∏am byç 
niezale˝na. Wydawa∏o mi si´, ˝e to 
by∏ krótki epizod, dopiero niedawno 
zacz´∏am rozumieç, jak wa˝nà lekcj´ 
tam otrzyma∏am. Pozna∏am ludzi, dla 
których ten zawód to tradycja rodzinna. 
Ich przodkowie uprawiali go od XVII-
XVIII wieku. Patrzy∏am na nich jak 
na swoje nowe przeznaczenie. Bardzo 
ciep∏o mnie przyj´li, wszystkiego mnie 
nauczyli, zosta∏am bezwarunkowo za-
akceptowana. Cyrk to jest nieustanne 
chodzenie po ostrzu no˝a. Po jednej stro-
nie jest ̋ ycie, po drugiej Êmierç. ArtyÊci 
cyrkowi idà ciasno obok siebie i w ka˝dej 
chwili sà nara˝eni na Êmierç albo ka-
lectwo. Czasem publicznoÊç nagradza 
to brawami. Bawià jà, robiàc fiko∏ki, ale 
dla tych kilku skoków muszà codzien-
nie wykonaç setki çwiczeƒ, opanowaç 
cia∏o, przekroczyç w∏asne ogranicze-
nia, zapanowaç nad strachem, nad 
emocjami. Pami´tam dziewczyn´, któ-
ra krótko po porodzie (jeszcze rany si´ 
jej nie zagoi∏y) wykonywa∏a z m´˝em 
çwiczenia na trapezie, ryzykujàc ̋ ycie i 
zdrowie. Sta∏am za kulisami z jej dziec-
kiem na r´kach i nie mog∏am oderwaç 
od niej oczu. By∏a wyjàtkowo pi´kna. 
Poniewa˝ ludzie cyrku ciàgle ocierajà si´ 
o Êmierç, majà wyostrzone poczucie sen-
su ̋ ycia, mo˝e te˝ szacunek dla niego. 
Panuje mi´dzy nimi absolutna lojalnoÊç. 
Akrobacja uczy, ˝e trzeba uwa˝aç na 
ka˝dy ruch, równie˝ partnera. Od niego 
zale˝y twoje ˝ycie, a od ciebie jego. W 
krótkim numerze, trwajàcym dwie, trzy 
minuty, masz pokazaç swojà maestri´, 
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zadziwiç publicznoÊç. Do dziÊ mam w 
pami´ci obraz, kiedy para akrobatów 
balansujàcych na wielkiej drewnianej 
kuli spad∏a i straci∏a przytomnoÊç. Gdy 
si´ ockn´li, najpierw zacz´li sprawdzaç, 
co si´ dzieje z partnerem. „JesteÊ ca∏y, 
˝yjesz?” - pytali, dotykajàc nawzajem 
swoich nóg, ràk, g∏owy. Patrzy∏am na 
to zza kulis. Zrozumia∏am, czego szu-
kam w mi∏oÊci. Ci ludzie stali si´ dla 
mnie postaciami symbolicznymi, a 
cyrk - niespodziewanie - trampolinà, 
nap´dem do walki o idea∏y na ca∏e 
˝ycie. Ryzykowa∏am codziennie, cho-
cia˝ nie zawsze rozumia∏am, po co to 
robi´. Prawd´ mówiàc, by∏am za m∏oda, 
˝eby cokolwiek rozumieç.

Kiedy ju˝ zamieszka∏am w Polsce 
i obejrza∏am po kolei wszystkie filmy 
Felliniego i Bergmana (w kraju moje-
go dzieciƒstwa te nazwiska by∏y obce), 
zobaczy∏am, ̋ e wielcy artyÊci odwo∏ujà 
si´ do cyrku jako symbolu. On ich in-
spiruje, jeÊli nawet nie wprost, to po-
przez muzyk´. Cyrkowcy budzà w nas 
respekt, fascynacj´, a równoczeÊnie 
sà poza nawiasem mieszczaƒskiego 
spo∏eczeƒstwa. Poprzez nich mo˝emy 
spojrzeç na w∏asne ̋ ycie. To w´drowcy, 
którzy na arenie sà ca∏y czas „nadzy”. 
Ich postacie sà narysowane grubà 
kreskà. Sàdzimy, ̋ e niczego si´ nie bojà. 
Zawsze perfekcyjni, czasem Êmieszni, 
czasem tragiczni. Przekraczajà grani-
ce, które dla nas sà nie do przekro-
czenia.

Po wielu latach cyrk znów zaczà∏ 
mi si´ Êniç. Jestem podró˝nikiem, 
sp´dzi∏am w nim zaledwie pó∏ roku, a 
niespodziewanie wp∏ynà∏ na ca∏e moje 
˝ycie. Teraz równie˝ rozumiem lepiej 
piosenki Aleksandra Wertyƒskiego, któ-
ry cz´sto u˝ywa∏ cyrku jako przenoÊni. 
Znam ̋ ycie klownów, baletnic, akroba-
tek. Widzia∏am ich z bliska, by∏am jednà 
z nich, wi´c daj´ sobie prawo opowiada-
nia o ich marzeniach, Êmierci i mi∏oÊci... 
A czasem mam wra˝enie, ˝e dotyka to 
marzeƒ wszystkich ludzi.

Nie mam ochoty d∏u˝ej oglàdaç 
si´ za siebie. Chc´ ˝yç tu i te-
raz. Wyda∏am p∏yt´, przygotowuj´ 
nast´pnà. Napisa∏am i nagra∏am mu-
zyk´ do przesz∏o dwudziestu spek-
takli teatralnych w Polsce. Mia∏am 
szcz´Êcie pracowaç z Krystianem 
Lupà, Krzysztofem Warlikowskim 
i Agnieszkà Gliƒskà. To wyjàtkowi 
re˝yserzy, rozumiejàcy znaczenie ci-
szy i muzyki w teatrze. Wiele si´ od 
nich nauczy∏am, uwa˝am ich za mi-
strzów. Do∏àczam do nich Aleksandra 

Wertyƒskiego, którego pieÊni Êpiewam 
teraz w Teatrze Ateneum. 

Kiedy jestem ma scenie, Êpiewam po 
rosyjsku i po polsku, mówi´ tekst o ̋ yciu 
Wertyƒskiego, znakomicie i b∏yskotliwie 
napisany przez Janusza G∏owackiego. 
Ta dwuj´zycznoÊç jest dla mnie trud-
na. A czasem jeszcze nagle matka z 
ukraiƒskim wpadnie mi do g∏owy, do 
tekstu. W Polsce musia∏am na nowo 
pokonaç strach przed wyst´powaniem. 
KiedyÊ si´ nie ba∏am. Tutaj powie-
dziano mi, ˝e prawdziwy artysta musi 
mieç trem´. Nauczy∏am si´ tego bar-
dzo szybko, a potem ten wyjàtkowy l´k 
powodowa∏, ˝e nie umia∏am nawiàzaç 
kontaktu z widzem. Ka˝de wyjÊcie 
na scen´ wiàza∏o si´ z bólem fizycz-
nym i strachem. Uratowa∏ mnie pro-
fesor Kazimierz Gaw´da. Powiedzia∏: 
„G∏upota jak mi∏osierdzie bo˝e nie 
zna granic i trem´ wymyÊlili niezdol-
ni artyÊci, ˝eby mieç wyt∏umaczenie, 
dlaczego im si´ nie uda∏o. Kochanie, 
czego si´ boisz? Wychodzàc na scen´, 
jesteÊ tak przygotowana, ̋ e musisz mieç 
tylko radoÊç ze spotkania z widzem. 
Przecie˝ dla niego çwiczy∏aÊ przez tyle 
lat. Teraz odcinamy g∏ow´ i wchodzimy 
na scen´, bez l´ku”.

Ka˝da piosenka Wertyƒskiego jest 
dla mnie modlitwà. Ka˝de wyjÊcie na 
scen´ traktuj´ jakby to by∏ ostatni raz. 
Âpiewam o uczuciach, szarpi´ wszyst-
kie struny wspomnieƒ, bólu, radoÊci, 
porzuceƒ, upokorzeƒ, zmartwieƒ. To nie 
k∏óci si´ z mojà pracà nad sobà, chocia˝ 
pragn´ ̋ yç w bardziej uporzàdkowanym 
Êwiecie. Podczas koncertu musz´ 
przechodziç przez skrajne stany emo-
cjonalne i nagle budzà si´ wspomnie-
nia, sprawy, o których myÊla∏am, ̋ e ju˝ 
sà za∏atwione. S∏aboÊç, niemoc, ch´ç 
ucieczki. Mam ochot´ zamknàç oczy 
jak dziecko, które w ten sposób mówi: 
„Nie ma mnie”. Tymczasem musz´ staç 
w pe∏nym Êwietle, ca∏kowicie przytom-
na i uwa˝na. Wertyƒski mnie w tym 
wspiera. Nie daje ani chwili oddechu. 
To dzi´ki niemu poj´∏am, ˝e cz∏owiek, 
b´dàc na dnie upokorzenia, mo˝e si´ 
Êmiaç z siebie. Równie˝ z w∏asnej 
ÊmiesznoÊci, której chyba najbardziej 
si´ wstydzimy. KiedyÊ w Moskwie 
by∏am na wystawie sztuki nowoczesnej. 
Zwiedzajàcy musieli przejÊç wysypanym 
piaskiem d∏ugim korytarzem, w którym 
ze wszystkich stron dobiega∏ Êmiech. 
Wtedy porazi∏o mnie okrucieƒstwo 
tego Êmiechu. Sz∏am skulona, a w 
g∏owie k∏´bi∏y mi si´ obrazy inkwizy-
cji. MyÊl´, ˝e dziÊ umia∏abym iÊç nim, 

Êmiejàc si´, pami´tajàc o Êmiechu dalaj-
lamy. Dawniej, ̋ eby nie naraziç si´ na 
ÊmiesznoÊç, nie ujawniç si´, milcza∏am. 
DziÊ milcz´ z szacunku dla drugiego 
cz∏owieka. JeÊli docieram w sobie do 
g∏´bokiego szacunku dla ka˝dej isto-
ty, wtedy mog´ bardzo d∏ugo s∏uchaç 
i ju˝ nie zale˝y mi, ˝eby mieç w∏asne 
zdanie. To nie oznacza wycofania si´ 
z w∏asnej ekspresji, to jest podziw dla 
Êwiata. 

Wys∏ucha∏a Justyna Masella

Olena Leonenko pochodzi z Kijowa, 
od 14 lat mieszka w Polsce. Wyda∏a p∏yt´ 
z romansami rosyjskimi „Mi∏oÊç po rosyj-
sku”. Przygotowuje nast´pnà z pieÊniami 
Aleksandra Wertyƒskiego. Tworzy muzyk´ 
teatralnà, mi´dzy innymi do „Bambini di 
Praga”, „Testosteronu”, „Kopciucha”.

To trudne doÊwiadczenie - konfrontacja 
z oporem, który stawia rodzina w stosunku 
do wszystkich twoich wyobra˝eƒ o Êwiecie. 
Przecie˝ marzenia nie wynikajà z tego, ˝e 
cz∏owiek sobie coÊ wymyÊla, czegoÊ pra-
gnie. Jestem przekonana, ˝e to jest g∏os du-
szy, który ci wskazuje, kim jesteÊ i dokàd masz 
zmierzaç w swoim krótkim ˝yciu. Wydaje mi 
si´, ̋ e cz∏owieka mo˝na poznaç po jego ma-
rzeniach, parafrazujàc Gorkiego. 
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SMACZNE I NIEGROèNE

w zielone

Amelia Zaleska

Kiedy Anita Roddick otwiera∏a w Brighton 
pierwszy The Body Shop, 
wiedzia∏a tylko tyle, ˝e w ciàgu tygodnia 
musi sprzedaç kosmetyki za 300 funtów. 
Inaczej zbankrutuje. Dzisiaj naturalne 
produkty z charakterystycznym logo 
kupuje rocznie niemal 80 milionów ludzi 
z dwunastu stref czasowych.

Roddick nigdy nie by∏a typowà gospodynià domowà, ale paradoksalnie 
to jej ca∏kiem zwyczajne marzenie o szcz´Êliwej, bezpiecznej rodzi-
nie sprawi∏o, ˝e zdecydowa∏a si´ podjàç ryzykownà decyzj´ i odnios∏a 
jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów handlowych ostatnich 

trzydziestu lat. DwadzieÊcia osiem lat temu w∏aÊcicielka sieci sklepów z ko-
smetykami The Body Shop mia∏a niewielkie oszcz´dnoÊci, stert´ rachunków do 
zap∏acenia i pomys∏.

Anita cz´sto podró˝owa∏a po Êwiecie, najch´tniej odwiedzajàc rejony, do 
których nie dotar∏a zachodnia cywilizacja. Przemierzy∏a Afryk´ Po∏udniowà, 
Madagaskar, Tahiti, Australi´, Nowà Kaledoni´. Zafascynowana, przyglàda∏a 
si´, w jaki sposób ˝yjàce w tych wszystkich miejscach kobiety dbajà o swoje 
cia∏o. Mas∏o kakaowe jako podstawa kosmetyków do piel´gnacji skóry? Szlam 
zamiast od˝ywki do w∏osów? Czemu nie, jeÊli to przynosi po˝àdane rezultaty. Tak 
zrodzi∏a si´ w jej g∏owie Êmia∏a myÊl: mo˝e warto by stworzyç lini´ naturalnych 
kosmetyków dla kobiet i m´˝czyzn z wielkich miast, wykorzystujàc know-how z 

Wygraç
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miejsc, w których nikt nigdy nie s∏ysza∏ 
o kremie z tubki, mydle w kostce czy 
szamponie w butelce? Kiedy Gordon, 
mà˝ Anity Roddick, uda∏ si´ podró˝ 
przez obie Ameryki, przyszed∏ mo-
ment, by sprawdziç, ile wart jest ten 
pomys∏. Anita musia∏a bowiem na serio 
pomyÊleç o zarobieniu na utrzymanie 
swoje i dwóch córek. Zaprojektowa∏a 
metk´ z logo w kolorze „wilgotnej zie-
leni”. I otworzy∏a sklep. – Moim pierw-
szym doradcà biznesowym by∏ mà˝ – 
wspomina dzisiaj. – Powiedzia∏: „Musisz 
ka˝dego tygodnia sprzedaç towar za 300 
funtów. Inaczej splajtujesz.” W pierw-
szym sklepie znalaz∏o si´ jedynie 15 ro-
dzajów kosmetyków, sprzedawanych w 
zwyk∏ych aptecznych butelkach .Takich 
samych, w jakich do laboratorium do-
starcza si´ próbki moczu. Ale intuicja jej 
nie zawiod∏a. Specyfiki wed∏ug recep-
tur wykradanych naturze spodoba∏y si´. 
Wanilia, mi´ta, papaja, ̋ urawina, glony 
morskie, migda∏y i wiele innych natu-
ralnych sk∏adników sta∏o si´ podstawà 
wymyÊlanych przez Anit´ kosmetyków. 
Po szeÊciu miesiàcach staç jà by∏o na 
otwarcie nast´pnego The Body Shop. 

Roddick zdawa∏a sobie spraw´, ˝e 
dobry pomys∏ to dopiero po∏owa sukce-
su. JeÊli przedsi´wzi´cie mia∏o si´ udaç, 
musia∏a si´ nauczyç, jak radziç sobie w 
biznesie. Zapatrzona w Jamesa Deana 

buntowniczka i spadkobierczyni filozofii 
dzieci-kwiatów wiedzia∏a, ̋ e nie potra-
fi byç twardà, bezwzgl´dnà bizneswo-
man. Postanowi∏a wi´c, ̋ e poprowadzi 
biznes wed∏ug w∏asnych zasad. B´dzie 
si´ kierowaç wy∏àcznie przejrzystymi i 
bliskimi jej sercu regu∏ami. Nie wolno 
wykorzystywaç ludzkiej biedy do pozy-
skiwania taniej si∏y roboczej, natomiast 
nale˝y oszcz´dzaç. Czy pusty kontener 
trzeba wyrzucaç? A mo˝e lepiej to, co 
zu˝yte, przerobiç? – Babcia opowiada∏a 
mi, ˝e w czasie II wojny Êwiatowej lu-
dzie musieli byç oszcz´dni i dzi´ki te-
mu stawali si´ kreatywni. Dlaczego nie 
mia∏am skorzystaç z jej rad? – wspomina 
Roddick. W The Body Shop nie mog∏o 
byç mowy o testowaniu produktów na 
zwierz´tach. Najwa˝niejszym jednak 
celem Anity sta∏o si´ promowanie ekolo-
gii. Zarobionymi pieni´dzmi zamierza∏a 
si´ dzieliç z tymi, którzy zainspirowa-
li jà do stworzenia firmy. Anga˝uje si´ 
w obron´ brazylijskich lasów, Morza 
Pó∏nocnego, walczy o lepsze ˝ycie w 
krajach Trzeciego Âwiata.

Dzisiaj produkty The Body Shop 
mo˝na znaleêç na pó∏kach 1980 skle-
pów. W Wielkiej Brytanii jest to jedna z 
pi´ciu najlepiej rozpoznawalnych ma-
rek Od dwudziestu lat akcje firmy sà 
notowane na gie∏dzie. Roddick uchodzi 
za jednà z najbardziej niezwyk∏ych po-

staci wielkiego biznesu. „Ka˝dego ran-
ka budz´ si´ z myÊlà, ˝e to mój ostatni 
dzieƒ. Nie mam czasu na przeci´tnoÊç” 
– twierdzi. Pytana przez studentów biz-
nesowych uczelni od Nowego Jorku po 
Tokio o fenomen The Body Shop, od-
powiada: „By∏ to czas, kiedy Europa 
stawa∏a si´ „zielona”. The Body Shop 
da∏ swoim klientom wiar´, ˝e wydo-
bycie karty kredytowej z portfela nie 
musi byç przejawem kultu konsump-
cji. Mo˝e za to Êwiadczyç o wra˝liwoÊci 
spo∏ecznej. M∏odzi, zatroskani losem 
naszej planety ludzie ruszyli do skle-
pów, by poprawiç sobie humor nie tyl-
ko zakupem p∏ynu do kàpieli, ale i 
ÊwiadomoÊcià, ˝e ich euro, dolar czy 
funt przyczynia si´ byç mo˝e do ura-
towania kawa∏ka amazoƒskiej puszczy 
czy szczególnego gatunku brazylijskich 
orzechów”. 

Ka˝dego roku Roddick przemierza 
Êwiat w poszukiwaniu receptur nowych 
kosmetyków i miejsc, które mogà staç si´ 
arenà dobroczynnych dzia∏aƒ jej firmy. 
Nie brakuje oczywiÊcie takich, którzy 
uwa˝ajà, ̋ e tworzàc filozofi´ The Body 
Shop, Roddick, oszuka∏a króla z∏odziei. 
Pozwoli∏a rzeszom bogatych egoistów 
uwierzyç, ze nie sà zapatrzeni w siebie. 
MyÊlà przecie˝ tak˝e o innych. Trudno 
to rozstrzygnàç. Sukces The Body Shop 
jest natomiast faktem. 
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To nieuchron-
ne i naturalne 
pytanie nie-
zmiennie wpra-
wia rodziców 
w  zak∏opotanie. 
Mo˝na oczywiÊcie 
si´ uciec do naj-
prostszych odpo-
wiedzi, czyli baje-
czek o bocianie i kapuÊcie, lub krótko 
uciàç: „Porozmawiamy jak doroÊniesz, 
a teraz wracaj do zabawy ciuchcià!” 
Ale czy jest to najlepsze rozwiàzanie?

Mamusiu,
a skàd

si´ biorà
dzieci?
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JakiÊ czas temu rodzice zatrudnie-
ni w resorcie edukacji wpadli co 
prawda na pomys∏, ˝e przecie˝ 
w tej dra˝liwej kwestii mo˝e ich 

wyr´czyç szko∏a i nauczyciele. Jednak 
na zaj´ciach z przysposobienia do ̋ ycia 
w rodzinie pedagodzy si´ czerwieni-
li, dzieci chichota∏y, a˝ wreszcie do 
wszystkich dotar∏o, ˝e i szko∏a nie po-
trafi chwyciç byka za rogi, a pytanie 
jak bumerang powróci∏o w domowe 
pielesze. W dodatku  nowoczesnego 
rodzica zacz´∏a obowiàzywaç zasada 
„zdà˝yç przed kolegà z podwórka”. 
Co odpowiedzieç? Inspiracji mo˝na 
oczywiÊcie szukaç w historii, literatu-
rze i w filmie. Spróbujmy. 

W staro˝ytnoÊci doÊç powszechnie 
lansowano tez´, ˝e cz∏owieka mo˝na 
ulepiç z gliny. Tak by∏o na przyk∏ad 
w Mezopotamii, Egipcie czy Grecji. 
Majowie z poczàtku upierali si´, ˝e 
odpowiedniejszym materia∏em jest 
mu∏, ale ostatecznie okaza∏o si´, ˝e 
kukurydza jako surowiec daje znacz-
nie lepsze rezultaty. Chiƒczycy twier-
dzili, biedacy sà ulepieni z b∏ota, a z 
gliny ludzie mo˝ni i bogaci. W tradycji 
talmudycznej Adam powsta∏ zaÊ z py∏u. 
Szanuj´ màdroÊç staro˝ytnych, ale u nas 
ani gliniane nogi, ani przymulenie, ani 
kurz nie kojarzà si´ najlepiej. Nic do 
wykorzystania. Jedêmy dalej.

Ledwie Adam otrzepa∏ si´ z tego 
py∏u, wyj´to mu ̋ ebro i zaczà∏ mieç pro-
blemy z Ewà. W wypadku Zeusa by∏o 
gorzej, bo musia∏ siedzieç na udzie 
trzy miesiàce, by wydaç na Êwiat eks-
tatycznego Dionizosa. Kolejne dziec-
ko przysporzy∏o w∏adcy Olimpu jeszcze 
wi´kszych cierpieƒ. Silne bóle g∏owy 
okaza∏y si´ zaawansowanà cià˝à. W ro-
li akuszerki wystàpi∏ Hefajstos, który 
przy∏o˝y∏ mu m∏otem w g∏ow´, zrobi∏ 
zgrabny klin i pomóg∏ przyjÊç na Êwiat 
intelektualistce Atenie. Có˝, ma∏ym 
dzieciom trudno jednak zachwalaç 
walenie po ∏bie. Ten m∏ot wszystko 
dyskwalifikuje. 

WczeÊniej, nim Zeus z Herà za-
mieszkali na Olimpie, Grecy byli przeko-
nani, ̋ e m´˝czyêni nie majà nic wspól-
nego z prokreacjà, a kobiety zap∏adnia∏ 
- ich zdaniem -  wiatr, fasola albo przy-
padkowo po∏kni´ty owad. Helena, za-
nim zamieszka∏a w Troi, wyklu∏a si´ z 
jaja koloru hiacynta, a Eros mia∏ rów-
nie kolorowe dzieciƒstwo, bo by∏ sy-
nem t´czy i wiatru. Afrodyta powsta∏a 
z morskiej piany.  Niezmordowani w 
bajaniu Grecy twierdzili te˝, ˝e ludzie 

rodzà si´ z z´bów w´˝a albo ich ziemia 
wypluwa, albo spadajà jak owoce z je-
sionów. Niebezpieczna mog∏a byç te˝ 
sa∏ata. Sa∏atowe dotkni´cie okaza∏o si´ 
(dos∏ownie rzecz bioràc) brzemienne w 
skutkach dla Hery. 

Mo˝e z tej sa∏aty wzi´∏a si´ nasza 
kapusta?

W  Sienkiewiczowskiej trylogii dzie-
ci przynosi∏a nocna koszula Heleny 
Skrzetuskiej. Hmm. Niewàtpliwie 
istnieje jakiÊ zwiàzek mi´dzy potom-
stwem a seksownà bieliznà, od razu 
widaç, ˝e Sienkiewicz chcia∏ dobrze, 
ale halka Helenki to dziÊ stanowczo za 
ma∏o. U  Andersena z kolei Calineczka 
wylaz∏a z kwiatka, a kwiatek z nasion-
ka. Niez∏e, prawda? W czeskich filmach 
niewyraênie bàkajà o pszczó∏kach i 
zapylaniu. Dla mnie to czeski film, bo 
pszczo∏a kojarzy mi si´ g∏ównie z mio-
dem i tyle. W filmie „Rob Roy” na pyta-
nie ch∏opca: „ A któr´dy dzidziuÊ wyj-
dzie z brzucha mamusi?” tatuÊ (Liam 
Neeson) szelmowsko odpowiada: „Tà 
samà drogà, która wszed∏”. I jest to 
prawda, ale nie znam dziecka, które 
nie domaga∏oby si´ szczegó∏owych 
informacji o tak cz´sto ucz´szczanej 
drodze. K∏opotliwe.

Ciekawa  zagranicznych zwy-
czajów i spragniona oryginalnych 
rozwiàzaƒ postanowi∏am sprawdziç, 
jak z tym tematem radzi sobie trady-
cja w innych krajach. By∏am przeko-
nana, ˝e us∏ysz´ barwne opowieÊci o 
bia∏ym tobo∏ku ukrytym w kwiecie lo-
tosu, mi´dzy ga∏´ziami kwitnàcej wiÊni 
lub przynoszonym w dziobach or∏ów, 
soko∏ów i strusi.

Pierwszà zagadni´tà by∏a znajoma 
Ukrainka. Okaza∏o si´, ˝e u naszych 
wschodnich sàsiadów przy noworod-
kach harujà bociany lub dzieci znaj-
dowane sà w kapuÊcie. Mo˝na je te˝ 
ponoç kupiç w sklepie. S∏owem, nic no-
wego. Zwalczy∏am rozczarowanie, bo 
w koƒcu za˝y∏oÊci historyczne mog∏y 
t∏umaczyç podprowadzenie nam bo-
cianów. Nast´pna by∏a Amerykanka. 
Po drugiej stronie Atlantyku równie˝ 
bociany i kapusta dbajà o przyrost na-
turalny, ale czasami osesek jest ukryty 
w grz´dach dyni. 

Czu∏am ju˝ wyraêny przesyt 
nachalnoÊcià bocianów i w nadziei 
na odrobin´ egzotyki uda∏am si´ do 
Japonki, wiele sobie obiecujàc po na-
rodzie, który staç na wielobarwne kimo-
na, jedzenie patykiem i noszenie gru-
bych, bia∏ych skarpet do klapek. Jakie˝ 

by∏o moje zdumienie, kiedy po godzi-
nie manualnych zmagaƒ w  konwersa-
cji okaza∏o si´, becik z ma∏ym samura-
jem przynosi nie kto inny jak bocian. 
Zgroza. Do Francuzki dowlok∏am si´ ju˝ 
w∏aÊciwie bez z∏udzeƒ. I rzeczywiÊcie. 
Znowu bocian i kapusta.

Porzàdnie wkurzona  zadzwoni∏am 
do Nigeryjki. Zastrzeg∏am, ˝e jeÊli w 
Nigerii te˝ fruwajà bociany, to niech 
coÊ zmyÊli. Âmia∏a si´ pó∏ godziny z  
boçkowo-kapuÊcianej epidemii, bar-
dziej zaraêliwej ni˝ ptasia grypa, po 
czym z godnoÊcià oÊwiadczy∏a, ˝e w 
Nigerii nikt nie opowiada dzieciom 
takich bzdur, bo to niepedagogiczne 
i ˝e Murzynki Bambo doktor wyjmuje 
z mamusi w szpitalu po 9 miesiàcach 
roÊni´cia w brzuchu. Nic dodaç, nic 
ujàç, ale w koƒcu nie chodzi∏o o spra-
wozdanie z porodu, tylko o przydatne 
metafory,  tote˝ z maniackim uporem 
ruszy∏am na  Australijk´. Od˝y∏y we 
mnie nadzieje na jakieÊ rewelacje, bo 
w koƒcu trudno sobie wyobraziç bo-
ciana ̋ erujàcego pod eukaliptusem, w 
towarzystwie kangura i koali.

Nic z tego. Pot´˝ne bocianie lobby o 
globalnym zasi´gu opanowa∏o te˝ anty-
pody, ciàgnàc za sobà nieod∏àcznà ka-
pust´. Lirogony nie mia∏y szans.

Podda∏am si´. Poniecha∏am wizyty 
u Afganki i Hinduski i zamiast szukaç 
wiatru w polu, posz∏am do bibliote-
ki wyjaÊniç ten pierzasty fenomen. 
Z ksià˝ek jasno wynika∏o, ˝e zawini-
li staro˝ytni Rzymianie. KtoÊ tam zo-
baczy∏, jak bocian opycha si´ ˝abami, 
jaszczurkami i w´˝ami (czyli wszelakim 
podziemnym plugastwem) i wykoncypo-
wa∏, ̋ e w ten sposób ptaszysko walczy 
z demonami ciemnoÊci. Czyli sprzyja 
szcz´Êciu. PoÊwi´cono go wi´c bogini 
Wenus i od tej pory patronowa∏ wró˝bom 
zwiàzanym z mi∏oÊcià i ma∏˝eƒstwem. 
W dodatku do Europy powraca∏ wraz z 
wiosnà, czyli z poczàtkiem wegetacji i 
odrodzeniem si∏ witalnych, a stàd ju˝ 
niedaleko do tobo∏ka z dzidziusiem. 
Jeszcze nie tak dawno temu wierzono, 
˝e jak bo˝onarodzeniowy przebieraniec 
w kostiumie bociana potràci kobiet´, ta 
niechybnie zajdzie w cià˝´.

W tej historii wyraênie widaç, jak 
wa˝ne sà nawyki ˝ywieniowe. Gdyby 
tamten bociek sprzed tysi´cy lat nie 
na˝ar∏ si´ ró˝nych Êwiƒstw i Êwiat nie 
zg∏upia∏ na jego punkcie, to kto wie? 
Mo˝e dziÊ mielibyÊmy jakieÊ sensow-
ne odpowiedzi na  pytanie, skàd si´ 
biorà dzieci.  

N A T U R A L N I E  3S T R O N A  3 6 N A T U R A L N I E  3 S T R O N A  3 7

PÓ¸ ˚ARTEM, PÓ¸ SERIO



Dlaczego warto si´ zain-
teresowaç jogà? – Na to py-
tanie nie ma jednej odpo-
wiedzi – t∏umaczy Bo˝ena 

Batycka, a w jej oczach pojawia si´ 
charakterystyczny b∏ysk, który towa-
rzyszy ludziom zaanga˝owanym w 
to, co robià. – Joga to wspania∏a for-
ma aktywnoÊci fizycznej, nie tylko 
usprawniajàca cia∏o, ale równie˝, a 
mo˝e przede wszystkim, wyciszajàca 
emocje. Daje radoÊç, wewn´trzny spo-
kój, a jednoczeÊnie pobudza naszà ener-
gi´, popycha do pe∏ni ˝ycia, dokony-
wania najlepszych dla nas wyborów. 
Pokazuje, co naprawd´ jest wa˝ne.

Ludziom nie uprawiajàcym jogi, 
najcz´Êciej kojarzy si´ ona ze zdro-
wym i elastycznym cia∏em, zdolnym 
przyjàç niezwyk∏e pozycje, z nieru-
chomym mistrzem w trakcie medyta-
cji lub mistycznà filozofià Wschodu. To 
prawda, joga jest tym wszystkim, lecz 
jednoczeÊnie czymÊ wi´cej. Dla Bo˝eny 
Batyckiej to niezwyk∏a podró˝ w g∏àb 
siebie. – Od poczàtku czu∏am, ˝e coÊ, 
co si´ we mnie dzieje, popycha mnie w 
kierunku jogi, ale nie od razu zacz´∏am 
jà uprawiaç. Dochodzi∏am do niej po-
woli – wspomina.

I nie ma w tym nic dziwnego. 
Drogi wiodàce do jogi sà bowiem bar-
dzo ró˝ne. Zdarza si´, ˝e ludzie nagle 
odkrywajà w sobie przemo˝nà potrzeb´ 
uporzàdkowania w∏asnego ˝ycia, inni 
rodzà si´ z wewn´trznym spokojem ty-

powym dla joginów, jeszcze inni sàdzà, 
˝e ta forma aktywnoÊci jest idealnym 
sposobem na ∏adne cia∏o. Szefowà fir-
my Batycki joga zainteresowa∏a wów-
czas, gdy poczu∏a, ̋ e w jej ̋ ycie wdar∏ 
si´ wewn´trzny chaos. – W odnajdowa-
niu drogi ˝yciowej zawsze pomagajà 
sytuacje kryzysowe. Dowiadujemy 
si´ np., ˝e mà˝ ma romans, latoroÊl 
wpad∏a w nieodpowiednie towarzy-
stwo, a przyjació∏ka zapad∏a na ci´˝kà 
chorob´. Wówczas, gdy trudno nam 
zrozumieç, dlaczego coÊ takiego si´ 
dzieje, zaczynamy toczyç wewn´trznà 
walk´. Tak si´ sta∏o i ze mnà. Zawsze 
by∏am osobà pe∏nà energii twórczej, ze 
wszystkim potrafi∏am sobie poradziç, a˝ 
tu nagle okaza∏o si´, ˝e i mnie dopad∏ 
kryzys. Problemy osobiste sprawi∏y, ̋ e 
przesta∏am kontrolowaç w∏asne emocje, 
a moje ̋ ycie sta∏o si´ wiecznà huÊtawkà 
– opowiada Bo˝ena Batycka.

Zacz´∏a szukaç. Czyta∏a ksià˝ki 
o jodze, çwiczy∏a oddech, próbowa∏a 
wykonywaç proste asany. Dowiedzia∏a 
si´ nawet, gdzie w TrójmieÊcie mo˝na 
znaleêç dobrà jogink´, zdoby∏a do niej 
telefon, zadzwoni∏a... Pierwszy raz na 
spotkanie umówi∏a si´ jednak dopie-
ro po roku.

– Wszystko, co dzia∏o si´, zanim 
spotka∏am mistrzyni´ jogi, by∏o po 
trosze kroczeniem na oÊlep, próbo-
waniem, ale jeszcze bez przekonania, 
˝e to jest droga dla mnie – opowiada. 
– Na szcz´Êcie ju˝ na pierwszym spo-

tkaniu z mistrzynià tej sztuki mia∏am 
przyjemnoÊç doÊwiadczyç wszystkich 
zalet jogi. Wyciszy∏am si´ i po raz pierw-
szy od dwóch lat odczu∏am wewn´trzny 
spokój. To by∏ wielki prze∏om w moim 
˝yciu – dodaje.

Potem przyszed∏ drugi. W kwietniu 
zesz∏ego roku Bo˝ena Batycka wyjecha∏a 
na pierwsze w swoim ̋ yciu warsztaty z 
jogà. Trafi∏a na dobry czas i we wspania∏e 
miejsce. – Pojecha∏am z grupà paƒ do 
Tunezji. Goràce s∏oƒce, palmy, egzotycz-
na Wielkanoc. I my çwiczàce o piàtej 
rano. Wtedy poczu∏am, jak otacza nas 
dobra energia i wype∏nia spokój – wspo-
mina. Do tego wszystkiego zobaczy∏am, 
jak wielka jest ró˝nica mi´dzy moim do-
tychczasowym ˝yciem a tym, co si´ ze 
mnà dzia∏o na warsztatach. Porównanie 
by∏o tym drastyczniejsze, ̋ e do Tunezji 
dojecha∏am wyczerpana pracà. Wtedy 
w∏aÊnie postanowi∏am, ̋ e ju˝ nigdy nie 
zafunduj´ swojemu cia∏u takiego stresu. 
I zapragn´∏am jogi doÊwiadczaç ina-
czej: mocniej i g∏´biej –dodaje.

Od postanowienia b∏yskawicznie 
przesz∏a do jego realizacji. Od kwiet-
nia 2004 r. by∏a na tylu warsztatach, 
˝e wyliczanie ich zajmuje kilka mi-
nut. Zmieni∏a te˝ hierarchi´ wartoÊci. 
Ustalajàc spotkania na kolejny tydzieƒ, 
zawsze najpierw wpisuje do notesu 
jog´. W ten sposób ma pewnoÊç, ˝e 
nic nie zabierze jej czasu przeznaczo-
nego na çwiczenia. – Jestem typowym 
przyk∏adem cz∏owieka, który móg∏by 
powiedzieç, ˝e nie ma chwili dla sie-
bie. Mieszkam w Gdyni, prowadz´ firm´ 
w Nowym Dworze, co tydzieƒ by-
wam w Warszawie, cz´sto wyje˝d˝am 
s∏u˝bowo za granic´. Jednak od kie-
dy przyzna∏am, ˝e to ja jestem dla sie-
bie najwa˝niejsza, wiem, ˝e wszystko 
mo˝na pogodziç – t∏umaczy.

Zacz´∏a çwiczyç dwa lata temu. 
To przewróci∏o jej Êwiat do góry nogami. 
Bo˝ena Batycka, szefowa firmy Batycki, 
opowiada, jak dorasta∏a do uprawiania jogi. 

Marzena Sygut

Podró˝ do siebie
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Jest wiele rodzajów jogi. Ta, którà 
wybra∏a Bo˝ena Ba∏ycka, to hatha jo-
ga, czyli jednoczesna praca nad cia∏em, 
emocjami i umys∏em. DoÊwiadcza si´ 
jej przez asany, czyli pozycje, a jest 
ich nieskoƒczenie wiele. Sporo z nich 
naÊladuje ruchy zwierzàt i przyjmowa-
ne przez nie pozycje, dlatego te˝ nada-
no im takie nazwy, jak „kot”, „tygrys”, 
„zajàc” czy „kobra”. Asany oddzia∏ujà 
na mi´Ênie, Êci´gna, uk∏ad krwionoÊny, 
system nerwowy i limfatyczny oraz na 
psychik´. Na przyk∏ad „kot” rozciàga 
cia∏o i kr´gos∏up, „kobra” uspokaja 
agresj´ i emocje, a „zajàc” relaksu-
je. Stàd uczucie opanowania, relaksu, 
wewn´trznej wolnoÊci. – Najpi´kniejsze 
w jodze jest to, ̋ e mo˝e jà praktykowaç 
ka˝dy. Nie ma ̋ adnych ograniczeƒ. Na 

wyjazdach çwiczà razem dzieci, kobiety 
w cià˝y, m∏ode dziewczyny i dojrza∏e 
panie. Jest to mo˝liwe, dlatego ˝e w 
jodze zmagamy si´ tylko z samym 
sobà. Oboj´tnie, ile zrobimy pozycji, 
najwa˝niejsze jest, aby wykonaç je jak 
najlepiej – t∏umaczy. – Najwa˝niejsze 
sà doznania w chwili, gdy przyjmiemy 
w∏aÊciwà pozycj´. Gdy odczujemy, ˝e 
jesteÊmy ca∏oÊcià z wykonanà asanà, 
prze˝yjemy cudowny moment radoÊci 
i wyciszenia – dodaje. 

Prawdziwy jogin to ten, który prakty-
kuje samodzielnie i codziennie. Bo˝enie 
Batyckiej nie uda∏o si´ jeszcze dojÊç 
do takiej doskona∏oÊci, ale wierzy, ˝e 
i na to przyjdzie czas. Na razie udaje 
jej si´ çwiczyç cztery razy w tygodniu 
po pó∏torej godziny. – Wiem, ̋ e jeszcze 

mam du˝o do zrobienia, jednak to mnie 
nie niepokoi. Na poczàtku myÊla∏am, 
˝e w ogóle nie zrobi´ ˝adnej asany, 
tymczasem dziÊ potrafi´ zrobiç mo-
stek, uwielbiam staç na g∏owie. Nie 
umiem jednak samodzielnie uk∏adaç 
sekwencji çwiczeƒ. Wa˝ne jest bowiem 
zachowanie odpowiedniej kolejnoÊci, 
przechodzenie od rozbudzajàcych do 
wyciszajàcych, uspakajajàcych. 

Batycka mówi z satysfakcj´, ˝e 
dzi´ki jodze i wielkiej pracy nad sobà 
zdo∏a∏a zmieniç siebie. – Teraz jestem 
spokojniejsza i czuj´, ˝e jest mi lepiej 
z sobà, a moim bliskim jest lepiej ze 
mnà. Wprawdzie zawsze by∏am otwar-
ta i przyjaênie nastawiona do ludzi, ale 
teraz promieniuje ze mnie radoÊç. I to 
jest cudowne, bo ludzie lgnà do do-
brej energii, lgnà do mnie, a dostajàc 
ode mnie ciep∏o, uÊmiech, spokój, 
nieÊwiadomie odp∏acajà si´ tym sa-
mym – wyznaje. – KiedyÊ wydawa∏o 
mi si´, ˝e dooko∏a mnie jest z∏o. Teraz 
mam przeÊwiadczenie, ˝e z∏o mnie 
nie dotyczy. Jakby jakaÊ wirówka to 
z∏o usun´∏a z mojego ˝ycia.

Ku jej zaskoczeniu na treningach 
nie ucierpia∏a firma. Wr´cz przeciw-
nie, rozwija si´ doskonale. Mo˝e dla-
tego, ˝e pojawi∏o si´ wokó∏ niej du˝o 
wspania∏ych osób, z którymi udaje 
si´ màdrze dzieliç obowiàzkami. – 
Zrozumia∏am, ̋ e tak naprawd´ wszyst-
ko mo˝e sprawnie funkcjonowaç, jeÊli 
tylko uda si´ znaleêç w∏aÊciwych ludzi. 
A tym razem stoi obok mnie kobieta, 
który jest moim anio∏em stró˝em. Nie 
wiem, czy zes∏a∏ mi jà los, czy mo˝e 
dopiero teraz potrafi∏am jà zauwa˝yç. 
Jedno jest pewne, nareszcie wiem, o co 
mi w ˝yciu chodzi – wyznaje. 

Alfabet jogina
Joga jest jednym z najstarszych systemów filo-
zofii hinduskiej. Zgodnie z jej za∏o˝eniami tylko 
uÊwiadomienie sobie jednoÊci Êwiata, umys∏u i 
duszy pozwala osiàgnàç najwa˝niejszy cel w ̋ yciu, 
jakim jest przywrócenie równowagi wewn´trznej. 
Mimo ˝e ta staro˝ytna wiedza geograficznie po-
chodzi z Indii, jest uniwersalna. Prowadzi do niej 
wiele dróg. Na zachodzie Europy i w Stanach 
Zjednoczonych najpopularniejsza jest hatha joga 
oparta na pracy nad cia∏em i oddechem, k∏adàca 
nacisk na silnà wol´. Inne, mniej popularne w kra-
jach zachodnich to raya joga, czyli nauka o umyÊle, 
jnana – wiedza o inteligencji, karma – nauka k∏adàca 
nacisk na obowiàzek, bhakti – joga opierajàca si´ 
na mi∏oÊci i poszanowaniu szlachetnych zasad oraz 
gyana – joga, w której najwa˝niejsza jest wiedza 
i zrozumienie praw istnienia.
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G∏adka skóra, 
lÊniàce w∏osy– to 
pi´kno. Wewn´trzna 
równowaga i 
poczucie harmonii 
to tak˝e pi´kno. Czy 
mo˝na je pogodziç? 
W najs∏ynniejszym 
ayurwedyjskim 
spa na Sri Lance 
twierdzi si´, ˝e tak. 
Ta farma pi´knoÊci 
nie tylko oferuje 
wiele zabiegów 
upi´kszajàcych, ale 
tak˝e wiedz´, o tym 
jak ˝yç w zgodzie z 
samym sobà. 

WySPA pi´knaWySPA pi´kna
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Na Sri Lank´ wybra∏am si´ 
w styczniu. Wsiada∏am do 
samolotu w dziesi´ciostop-
niowym mrozie. W Kolombo, 

gdzie wylàdowa∏am po dziewi´ciu go-
dzinach podró˝y, temperatura wynosi∏a 

30o C. Wkrótce znalaz∏am si´ w najbar-
dziej znanej farmie ayurwedy w tym 
kraju – Ayurveda Pavilions w Negombo. 
Wsz´dzie unosi∏ si´ delikatny zapach 
kadzide∏ek, a marmurowe posadzki 
by∏y pokryte p∏atkami kwiatów. W po-

koju czeka∏a na mnie Êwie˝o zaparzona 
zio∏owa herbata. Kuracj´ rozpocz´∏am 
od masa˝u na drewnianym ∏ó˝ku. Szum 
drzew i Êpiew ptaków coraz bardziej 
mnie uspokaja∏y, powoli zapada∏am 
w lekki sen. Obudzi∏ mnie silny aro-
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Ayurweda jest jednym z najstarszych na Êwiecie systemów 
medycyny naturalnej. Wed∏ug historyków, powsta∏a ponad 
5 tysi´cy lat temu. Ayus oznacza „˝ycie”, veda – „wiedz´” 
lub „nauk´”, zatem ayurweda to „nauka o ˝yciu”. Zgodnie 
z jej za∏o˝eniami o naszej kondycji fizycznej decyduje 
umys∏. JeÊli chcemy si´ uwolniç od chorób i k∏opotliwych 
dolegliwoÊci, zacznijmy pozytywnie myÊleç. Ayurweda to 
umiej´tnoÊç wspó∏pracowania z naturà i ˝ycia w harmonii 
z jej prawami.

– Ka˝dy cz∏owiek przychodzi na Êwiat wyposa˝ony w 
wewn´trzny komputer, w którym zapisana jest wiedza o 
tym, jak post´powaç, jakich wyborów dokonywaç, co jeÊç, 

jak si´ leczyç, ̋ eby ̋ yç w zdro-
wiu i radoÊci – mówi dr Partap 
Chauhan, znakomitoÊç medy-
cyny ajurwedyjskiej. – K∏opoty 
zaczynajà si´ wtedy, gdy traci-
my z nim kontakt. Przestajemy 
czuç, co jest dla nas dobre. 
Nasze cia∏o i dusza gubià na-
turalny rytm.

Ten emanujàcy spoko-
jem m´˝czyzna ukoƒczy∏ z 
wyró˝nieniem medycyn´ na 
Uniwersytecie Dehli w New 
Dehli. Ayurwed´ studiowa∏ u 
wybitnego lekarza i intelektuali-
sty aruwedyjskiego, guru Vaidya 
Nanak Chand Sharmana. Dr 
Chauhan jest za∏o˝ycielem kli-
niki Jiva Ayurveda i Instytutu 
Nauki i Kultury Wedyjskiej oraz 
autorem ksià˝ki „Eternal Health 
– The essence of Ayurweda”. 
DziÊ uczy, jak za pomocà ay-
urwedy przywróciç harmoni´, 
„dotrzeç do wewn´trznej ency-
klopedii ̋ ycia i wykorzystywaç 
t´ màdroÊç na co dzieƒ”.

– Ajurweda to nie tylko wie-
dza medyczna – t∏umaczy. – To równie˝ najstarszy znany 
ludzkoÊci zbiór màdroÊci i zaleceƒ dotyczàcych ka˝dego 
rodzaju aktywnoÊci cz∏owieka, mi´dzy innymi takich, jak 
urbanistyka czy architektura. Przestrzeganie zaleceƒ pro-
centuje zdrowiem, witalnoÊcià i radoÊcià ˝ycia. Ajurweda 
mówi, ̋ e cz∏owiek to cia∏o, dusza i umys∏. JeÊli te elementy 
pozostajà w harmonii, jesteÊmy zdrowi. Gdy coÊ si´ wyda-
rzy i równowaga ulega zaburzeniu, zaczynamy chorowaç. 
Impuls mo˝e nadejÊç z poziomu cia∏a, np. w postaci wiru-
sów. Chorob´ mogà spowodowaç tak˝e prze˝ycia. Impuls 
dezintegrujàcy pochodzi wtedy z umys∏u, a ucià˝liwoÊci fi-
zyczne sà tylko jego pochodnà. Ajurweda stara si´ dociec, 
co tkwi u podstaw dolegliwoÊci, wyeliminowaç przyczyn´ 
i przywróciç równowag´ w organizmie. Dlatego medycyna 

ajurwedyjska odnosi tak du˝e sukcesy w leczeniu chorób 
przewlek∏ych. Nie leczy bowiem jedynie skutków, ale przede 
wszystkim ustala i usuwa przyczyn´ zamieszania.

– Diagnoz´ stawiam po zbadaniu oczu, zmierzeniu pul-
su, dok∏adnych ogl´dzinach cia∏a i szczegó∏owym wywia-
dzie. Wa˝na jest rozmowa. Trafia do mnie wielu chorych 
w ci´˝kim stanie. Nowotwory, AIDS, stwardnienie roz-
siane. Ci ludzie ju˝ wiele wycierpieli, zaufali medycynie 
konwencjonalnej i ponieÊli pora˝k´. Utracili wiar´ w to, ˝e 
mogà wyzdrowieç. Moim zadaniem jest to, by im t´ wiar´ 
przywróciç. Daç nadziej´ i zmotywowaç do walki z chorobà 
– mówi Chauchan.

On sam uwa˝a si´ za 
zdrowego i szcz´Êliwego. 
– Najlepsze, co spotka∏o 
mnie w ˝yciu, to moi bliscy 
– deklaruje. – Nie za∏o˝y∏em 
rodziny, ale mam oÊmioro 
rodzeƒstwa. Mieszkam z ro-
dzinami moich braci i sióstr 
(w sumie w 15 osób) i jest 
to dla mnie niewyczerpane 
êród∏o si∏y i radoÊci. Szkoda, 
˝e w wi´kszoÊci paƒstw eu-
ropejskich znikajà wielopoko-
leniowe rodziny. Nie sàdz´, 
˝eby samotna matka mog∏a 
w spokoju wychowaç swoje 
dzieci. Gotowaç, robiç zaku-
py, sprzàtaç, praç, pracowaç i 
jeszcze troszczyç si´ o potom-
stwo. I by mia∏a si∏´ na mi∏oÊç. 
To nie jest na miar´ jednego 
cz∏owieka. Potrzebne jest 
wsparcie i uczucie dziadków, 
ciotek, wujków. Towarzystwo 
kuzynów i sàsiadów. Malutkie 
dzieci chcà i majà prawo spaç 
w jednym ∏ó˝ku z rodzicami. W 
krajach czy spo∏ecznoÊciach, 

gdzie nie kultywuje si´ silnych wi´zów rodzinnych, dzie-
ci cierpià i dlatego u tak wielu z nich wyst´pujà rozma-
ite zaburzenia w rodzaju nadpobudliwoÊci czy wybuchów 
nienawiÊci.

Chauhan przestrzega zasad ayurwedy w codziennym 
˝yciu. B´dàc w podró˝y, nie jada w hotelowych restaura-
cjach, lecz gotuje sobie sam. Propaguje jedzenie typu sattva, 
które usposabia ̋ yczliwie do Êwiata, koi wzburzone nerwy i 
wspomaga koncentracj´ umys∏u. Na Êniadanie mogà to byç 
p∏atki owsiane, Êwie˝e owoce i soki. Na co dzieƒ przestrze-
ga te˝ podstawowego przes∏ania ayurwedy: – Niektórzy lu-
dzie myÊlà, ̋ e najwi´kszà przyjemnoÊcià jest ∏amanie zasad. 
Ale najwi´kszà harmoni´ cz∏owiek odnajduje, stosujàc si´ 
do nich– mówi z przekonaniem. 

W I E D Z A  O  ˚ YC I U

N A T U R A L N I E  3S T R O N A  4 2 N A T U R A L N I E  3 S T R O N A  4 3



mat olejków. „Jest w nich zmielony 
imbir, olejek kokosowy, puder ry˝owy, 
szczypta cynamonu, wywar z herbaty 
i zio∏a, które rosnà tylko na Sri Lance” 
– poinformowa∏a mnie masa˝ystka. 
CzterdzieÊci minut masowa∏a mi g∏ow´ 
goràcym olejem, który doskona-
le poprawia krà˝enie krwi i – jak 
twierdzà lekarze – „pozwala jaÊniej 
myÊleç”. Przez nast´pne trzy go-
dziny wymasowano mi stopy, na 
twarz i w∏osy na∏o˝ono przepi´knie 
pachnàcà maseczk´ oraz wklepa-
no tajemniczà mikstur´ w cia∏o. 
Kolejny kwadrans sp´dzi∏am w 
wannie wype∏nionej kwiatami, 
a nast´pnie w saunie pachnàcej 
wanilià i pomaraƒczami. Zrobi∏o 
si´ póêne popo∏udnie. Wróci∏am 
do pokoju, si´gn´∏am po ksià˝k´, 
przejrza∏am pras´, pos∏ucha∏am 
muzyki. Nareszcie znalaz∏am czas 
wy∏àcznie dla siebie...

Powrót do natury
Centra ayurwedy powstajà si´ z 

dala od zgie∏ku i miejskiego ha∏asu 
– najcz´Êciej w górach lub tu˝ nad 

oceanem. W takich miejscach mamy 
zapomnieç o codziennoÊci i ciàg∏ym 
stresie. Tutaj wdycha si´ zapachy 
egzotycznych kwiatów, orientalnych 
kadzide∏ek i oryginalnej mieszanki 
zió∏. Kàpie si´ w drewnianych wannach 

wype∏nionych po brzegi p∏atkami ró˝ 
i oczyszcza skór´ w kamiennych sau-
nach, gdzie na rozgrzanych kamieniach 
stojà misy z olejkami i suszonymi owo-

cami. Wystrój jest purystyczny, kojàcy. 
Nic nie powinno màciç naszego spo-
koju. Mo˝na zrzuciç zb´dne kilogramy, 
wymodelowaç sylwetk´ i skorzystaç z 
zabiegów regenerujàcych. Mo˝na 
odm∏odnieç. Ale najwa˝niejszym ce-

lem kuracji – jak zgodnie twierdzà 
specjaliÊci od ayurwedy – jest mobi-
lizacja naszych wewn´trznych si∏. 

Typy energetyczne
Nim rozpoczniemy ayurwedo-

wa terapi´, powinniÊmy wype∏niç 
ankiet´ zawierajàcà przesz∏o 
dwadzieÊcia pytaƒ dotyczàcych 
naszego typu skóry, wra˝liwoÊci 
cia∏a, rodzaju paznokci i w∏osów, 
a tak˝e charakteru, osobowoÊci i 
nawyków ˝ywieniowych. Na pod-
stawie odpowiedzi mo˝na bowiem 
ustaliç, jakim typem energetycz-
nym jesteÊmy – vata (powinniÊmy 
jest t∏usto i s∏odko), pitta (posi∏ki 
wegetariaƒskie) czy kapha (pikant-

nie i ostro). Ayurweda zak∏ada, ̋ e ka˝dy 
cz∏owiek jest niepowtarzalny. I dlatego 
równie˝ ka˝da kuracja, ka˝dy zabieg 
ayurwedy jest inny, choç dla wi´kszoÊci 
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z nas ró˝nice nie sà zauwa˝alne. Cel 
zawsze jednak jest ten sam – przywróce-
nie harmonii mi´dzy cia∏em, umys∏em 
a duszà. W sk∏ad terapii wchodzà m.in. 
çwiczenia fizyczne, oczyszczanie cia∏a, 
dieta, zio∏olecznictwo oraz masa˝e. 
Kosmetyki stosowane podczas kuracji 
zawierajà wy∏àcznie naturalne sk∏adniki 
(przede wszystkim zio∏a i owoce), a kon-
serwowane sà z∏otem i kurkumà.
Rozpieszczanie cia∏a

Profesjonalne zabiegi ayurwedy 
odbywajà si´ w przestronnych po-
mieszczeniach lub pod go∏ym nie-
bem. Kuracja zaczyna si´ od wypicia 
zio∏owej herbaty, nast´pnie do akcji 
wkracza masa˝ystka, koncentrujàca si´ 
poczàtkowo na skórze g∏owy. Rozgrzany 
olejek rozmasowywany jest na Êrodku 
czo∏a, w miejscu hinduskiego „trzecie-
go oka”, które „zaglàda do naszej du-
szy”. Od skroni po ca∏ym ciele rozchodzi 
si´ przyjemne ciep∏o, ust´pujà te˝ takie 
dolegliwoÊci, jak ból g∏owy czy zatok. 
Póêniej nast´puje masa˝ ugniatajàcy 
karku, pleców, barków i ràk. Mo˝na 
te˝ si´ pokusiç o rozluêniajàcy ma-
sa˝ stóp – uciskanie odpowiednich 
punktów na stopie stymuluje organy 
na ca∏ym ciele. Najciekawszym ele-

mentem zabiegu jest tzw. efekt ko-
konu (ob∏o˝one maskà z b∏ota wulka-
nicznego cia∏o zawija si´ od stóp a˝ po 
szyj´ w „opatrunek” z liÊci bananow-
ca). Trzydziestominutowy odpoczynek 
w absolutnej ciszy przywraca harmoni´ 
i stymuluje organizm. W tym samym 
czasie na w∏osy nak∏adany jest olejek 
kokosowy, nadajàcy im elastycznoÊç 
i po∏ysk. Cykl zamyka rozluêniajàca 
kàpiel w ∏aêni parowej oraz kolejna 

fili˝anka gorzkawej herbaty. 

Dekalog ayurwedy
Zdaniem specjalistów od ayurwe-

dy, masa˝e i maseczki nie wystarczà, 
by utrzymaç równowag´ organizmu. 
Trzeba regulowaç swe stany emocjo-
nalne oraz zmieniç sposób myÊlenia. Na 
pozytywny. Jak to osiàgnàç? Na przyk∏ad 
nigdy nie t∏umiç swoich emocji; jeÊli 
masz ochot´ krzyczeç – zrób to, jeÊli 
coÊ ci´ denerwuje – g∏oÊno o tym po-
wiedz. Wyznawca ayurwedy dba o zdro-
wie fizyczne – biega, p∏ywa, medytuje, 
çwiczy jog´. Im wi´cej robi dla cia∏a, 
tym lepsze jest jego samopoczucie. Je 
tylko wtedy, gdy jest g∏odny. Pije, kie-
dy poczuje pragnienie. Nigdy odwrot-
nie. Gdy ktoÊ pije majàc ochot´ na je-

dzenie, niepotrzebnie obcià˝a i os∏abia 
uk∏ad trawienny. Posi∏ki powinno si´ 
celebrowaç – zapomnij o szybkim obie-
dzie przed telewizorem czy z ksià˝kà 
w r´ku. JeÊli jesz, a jednoczeÊnie roz-
mawiasz z kimÊ lub wpatrujesz si´ w 
ekran, nie poczujesz smaku potrawy. A 
to w∏aÊnie smak daje sygna∏ organizmo-
wi, ̋ e nale˝y rozpoczàç wydzielanie so-
ków trawiennych. Zdrowiu sprzyja te˝ 
regularny sen w cichym pomieszcze-

niu. Wy∏àcz telewizor, przewietrz po-
kój. Porzàdny i d∏ugi sen to zastrzyk 
zdrowia, energii, ale te˝ i najlepszy z 
kosmetyków. Doceƒ Êwiat∏o – to jemu 
zawdzi´czamy pozytywne myÊlenie. 
Latem cz´sto wychodê na s∏oƒce. Zimà 
wstaw do sypialni lamp´ halogenowà z 
automatycznym w∏àcznikiem i zapro-
gramuj tak, by zapala∏a si´ 40 minut 
przed dzwonkiem budzika. 

JeÊli b´dziemy post´powaç zgodnie 
z g∏ównymi zaleceniami ayurwedy, a do-
datkowo poddamy si´ profesjonalnym 
zabiegom – odblokowane si∏y nasze-
go organizmu wyzwolà w nas pi´kno. 
To naturalne, wyp∏ywajàce z naszego 
wn´trza, a nie to, które osiàgn´liÊmy 
dzi´ki zabiegom liftingujàcym i kre-
mom z retinolem. 
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PYTANIA FILOZOFICZNE

Choroby alergiczne sà jednym 
z najpowa˝niejszych proble-
mów wspó∏czesnej medycy-
ny. Do lawinowego wzrostu 

zachorowaƒ w du˝ej mierze przyczyni∏a 
si´ zmiana stylu ˝ycia ludzi w krajach 
wysoko uprzemys∏owionych w ciàgu 
ostatnich 30 lat. Powszechnie znana 
jest tzw. higieniczna hipoteza rozwoju 
atopii. Zgodnie z tà teorià ryzyko za-
chorowania jest uzale˝nione od takich 
czynników, jak liczba cz∏onków rodziny 
mieszkajàcych wspólnie, ich status so-
cjoekonomiczny oraz kontakt z mikro-

organizmami. Prawdopodobieƒstwo po-
jawienia si´ alergii znaczàco zwi´ksza 
si´ u ludzi bardzo dbajàcych o higien´ 
w ˝yciu codziennym, majàcych dobre 
warunki mieszkaniowe, wykszta∏conych 
i dobrze sytuowanych. 

Ocenia si´, ̋ e na przyk∏ad na astm´ 
oskrzelowà choruje oko∏o 155 milionów 
ludzi. Choroby alergiczne osiàgn´∏y w 
krajach wysoko rozwini´tych rozmia-
ry epidemii. W pierwszych latach XXI 
wieku alergia wysun´∏a si´ na pierw-
sze miejsce na Êwiecie wÊród chorób o 
charakterze przewlek∏ym. 

Wi´kszoÊç z nas myÊli, ˝e alergia 
ujawnia si´ ju˝ w niemowl´ctwie, a 
najpóêniej w okresie dojrzewania. W 
zdecydowanej wi´kszoÊci wypadków 
tak w∏aÊnie jest, co nie znaczy jed-
nak, ˝e zawsze tak musi byç. Proces 
alergizacji (uczulania na czynniki 
Êrodowiskowe – alergeny) rozpoczyna 
si´ ju˝ w ˝yciu p∏odowym, ale nowo-
rodek nie musi byç od razu uczulony. 
Choroba rozwinie si´ w pierwszym roku 
˝ycia. SpecjaliÊci nazywajà ten proces 
„marszem alergicznym”. Jest to typowa 
sekwencja wyst´powania poszczegól-

na cywilizacj´

Mo˝e pojawiç si´ 
i zniknàç. Zaskoczyç 
na ka˝dym etapie ˝ycia. 
Przyjmowaç mniej lub 
bardziej dokuczliwe formy. 
Jedno jest pewne: niemal 
ka˝dy z nas zetknie si´ 
z alergià. Swojà w∏asnà lub 
bliskich. 

Chorzy
lek. med. Adam Sybilski
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nych objawów w ró˝nych okresach ̋ ycia. 
Symptomy pojawiajà si´ w okreÊlonym 
wieku, sà widoczne przez kilka lat lub 
nawet dekad i cz´sto spontanicznie 
zanikajà. Typowa alergia zaczyna si´ 
od kontaktu kilkumiesi´cznego dziecka 
z alergenami pokarmowymi, zw∏aszcza 
z bia∏kiem mleka krowiego i kurzego 
jajka. Po kilku miesiàcach dochodzi 
do alergii pokarmowej (biegunki, ule-
wanie, kolka) lub atopowego zapale-
nia skóry. Cz´sto choroba atopowa mi-
ja po ukoƒczeniu 2. lub 3. roku ˝ycia, 
nie przechodzàc w alergi´ wziewnà i 
astm´ w wieku szkolnym. Zdarza si´ 
jednak, ̋ e alergia pokarmowa zmienia 
si´ w innego typu uczulenie. Najwi´ksze 
nasilenie objawów skórnych obserwu-
jemy oko∏o 3. roku ˝ycia i zmniejsza 
si´ u starszych dzieci. Katar sienny 
nie wyst´pujà przed 2. rokiem ˝yciem, 
co sugeruje, ˝e dziecko musi prze˝yç 
dwa sezony pylenia i mieç kontakt z 
alergenami wziewnymi, by pojawi∏y 
si´ objawy choroby. U dzieci atopo-
wych dopiero w wieku 7-10 lat mo˝e 
dojÊç do atopowego zapalenia b∏ony 
Êluzowej nosa i zapalenia spojówek. 
Szczyt rozwoju tych chorób przypada 
na 20. rok ̋ ycia i mo˝e utrzymywaç si´ 
przez ca∏e ̋ ycie. Pe∏noobjawowa astma 

oskrzelowa doros∏ych rozwija si´ zwy-
kle w kilka lat od poczàtku zapalenia 
b∏ony Êluzowej nosa. 

Do poradni alergologicznych wie-
lokrotn ie trafiajà jednak tak˝e pacjen-
ci w Êrednim lub podesz∏ym wieku, u 
których objawy jednej z chorób aler-
gicznych (atopowego zapalenia skó-
ry, astmy oskrzelowej, kataru sienne-
go, atopowego zapalenia spojówek) 
pojawi∏y si´ po raz pierwszy zaledwie 
kilka tygodni przed wizytà u lekarza. 
Cz´sto chorzy ci podwa˝ajà trafnoÊç 
diagnozy, gdy˝ wydaje im si´, ˝e jeÊli 
nie mieli objawów alergii do tej pory 
(sic!), na pewno nie sà nià zagro˝eni. 
Niestety, trzeba wyraênie powiedzieç, ̋ e 
ka˝dy cz∏owiek mo˝e mieç genetycznà 
sk∏onnoÊç do atopicy, a pe∏noobjawowa 

alergia mo˝e si´ pojawiç w ka˝dym okre-
sie ̋ ycia. Na wystàpienie i rozwój cho-
roby majà wp∏yw co najmniej trzy grupy 
czynników: genetyczne, Êrodowiskowe 
i kontakt z alergenami. Najwi´ksze ry-
zyko wyst´puje u osób, których krewni, 
a zw∏aszcza matka, sà alergikami. Nie 
mo˝na jednak lekcewa˝yç pozosta∏ych 
elementów mogàcych przesàdziç o za-
chorowaniu, zwiàzanych z trybem ̋ ycia 
(mi´dzy innymi z dietà) i Êrodowiskiem. 
Ich lista jest bowiem bardzo d∏uga. 

Poniewa˝ – zdaniem specjalistów – 
do gwa∏townego wzrostu liczby alergi-
ków przyczyni∏y przede wszystkim si´ 
obecne standardy higieny, wydawa∏oby 
si´, ˝e lekarze od niedawna majà do 
czynienia z tà chorobà. Okazuje si´ 
jednak, ˝e nic bardziej b∏´dnego. 
NajwczeÊniejsze zapiski na temat alergii 
pochodzà ju˝ z 2650-2600 roku p.n.e. 
i dotyczà pierwszego faraona zjedno-
czonego Egiptu, Menesa, który zmar∏ 
na skutek u˝àdlenia przez os´. Dzi´ki 
staro˝ytnym przekazom wiemy te˝, ˝e 
rzymski w∏adca Klaudiusz by∏ uczulony 
na koƒskà sierÊç. Wed∏ug relacji „przy 
kontakcie z koƒmi reagowa∏ on wysypkà 
i ∏zawieniem oczu tak nasilonym, ̋ e nie 
widzia∏, dokàd podà˝a”. Król Ryszard 
III, u którego po zjedzeniu truskawek 

pojawia∏y si´ ostra pokrzywka, 
obrz´k i biegunka, pos∏u˝y∏ si´ 
podst´pem, by zg∏adziç lorda 
Williama Hastingsa. Na uczcie u 
lorda Hastingsa ukradkiem zjad∏ 
kilka truskawek tu˝ przed ich 
podaniem biesiadnikom. Objawy 
alergii pojawi∏y si´ bardzo szyb-
ko, a monarcha oskar˝y∏ gospo-
darza o prób´ otrucia i kaza∏ go 
Êciàç. Na choroby alergiczne 
cierpia∏o wielu s∏awnych lu-

dzi, mi´dzy innymi cesarz August, 
Wilhelm Grimm, jeden z braci bajko-
pisarzy, Charles Dickens, Marcel Proust, 
Joseph Pulitzer, ojciec Pio, Theodore 
Roosevelt, John F. Kennedy, Leonard 
Bernstein, Ernesto Che Guevara i Witold 
Gombrowicz. Jak widaç, schorzenie to 
nie przeszkadza∏o im w czynnym ̋ yciu 
i w osiàganiu sukcesów. 

DziÊ chorob´ alergicznà rozpozna-
jemy u wi´kszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. 
Zawdzi´czamy to skuteczniejszym me-
todom diagnozowania oraz spopulary-
zowaniu tematu. Znani ludzie ch´tnie 
publicznie przyznajà, ̋ e cierpià na jednà 
z chorób alergicznych. Gabinety lekar-
skie p´kajà w szwach. Ludzie chcà si´ 
diagnozowaç, chcà si´ leczyç. 

ALERGIA jest nadmiernà 
odpowiedzià uk∏adu 
immunologicznego na kontakt 
z czynnikiem Êrodowiskowym 
(alergenem), który sam w sobie 
nie jest szkodliwy. Nast´pstwem 
tego zjawiska jest uszkodzenie 
tkanek, prowadzàce do zaburzeƒ 
funkcji narzàdu obj´tego 
tà reakcjà. Najcz´stszym 
patomechanizmem jest atopia.

ALERGENY to substancje 
organiczne (pochodzenia 
roÊlinnego lub zwierz´cego) 
i nieorganiczne, które 
odpowiadajà za 
zapoczàtkowanie reakcji 
alergicznej. 

ATOPIA to genetycznie 
uwarunkowana zdolnoÊç 
organizmu do wzmo˝onego 
wytwarzania przeciwcia∏ klasy 
IgE i wystàpienia objawów 
alergii. Jak wynika z tej definicji, 
atopia nie oznacza konkretnej 
choroby, a jedynie sk∏onnoÊç do 
rozwoju choroby atopowej.

Chorzy

NAJCZ¢STSZE CHOROBY 
ALERGICZNE 
• alergiczny nie˝yt nosa 
• zapalenie zatok
• astma oskrzelowa
• alergiczne zapalenie p´cherzyków 

p∏ucnych
• zapalenie spojówek
• pokrzywka
• wypryski skórne
• zapalenie skóry (kontaktowe i atopowe)
• alergiczne i migrenowe bóle g∏owy 
• niektóre zaburzenia ze strony przewodu 

pokarmowego (alergia pokarmowa)
Dane: WHO

Na choroby alergiczne cierpia∏o wielu 
s∏awnych ludzi, mi´dzy innymi cesarz August, 
Wilhelm Grimm, jeden z braci bajkopisarzy, 
Charles Dickens, Marcel Proust, Joseph 
Pulitzer, ojciec Pio, Theodore Roosevelt, John 
F. Kennedy, Leonard Bernstein, Ernesto Che 
Guevara i Witold Gombrowicz.
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W staro˝ytnej Grecji na-
dzieja oznacza∏a oczeki-
wanie przysz∏oÊci - za-
równo dobrej, jak i z∏ej. 

Mo˝na by∏o mówiç o dobrej i z∏ej na-
dziei. Jednoznacznie pozytywne ro-
zumienie tego poj´cia przyniós∏ ju-
daizm i chrzeÊcijaƒstwo. W czasach 
nowo˝ytnych zapomniano o nim, a 
jeÊli ju˝ si´ pojawia∏o, wyst´powa∏o w 
kontekÊcie krytycznym. Na przyk∏ad 
Baruch Spinoza uwa˝a∏ nadziej´ za 
zb´dnà emocj´, oÊwieceniowy filozof 
Chamfort okreÊli∏ jà zaÊ mianem szar-
latana, który nas ustawicznie oszuku-
je. Tyle historii.

Cz∏owiek odkrywa nadziej´, 
uÊwiadamia sobie jej istnienie najcz´Êciej 
wtedy, gdy pojawia si´ rozpacz - utrata 
nadziei. Gdy staje przed murem cier-
pienia, rozstania, niewyt∏umaczalnego 
bólu. To odkrycie nie musi byç jednak 

utratà bezpowrotnà. Nadziej´ mo˝na 
odzyskaç, tak jak mo˝na pokonaç roz-
pacz (Anna Kamieƒska pisa∏a o nadziei 
jako o „rozpaczy, która oszala∏a”, o roz-
paczy pokonanej). W nadziej´ wpisany 
jest trud i wysi∏ek.

Albert Camus w „Cz∏owieku zbun-
towanym” zauwa˝y∏, ˝e cz∏owiek jest 
jedynà istotà nie zgadzajàcà si´ na to, 
kim jest. Jest to bunt w imi´ jakiejÊ na-
dziei. Bunt twórczy. Niezgoda w sensie 
pozytywnym, prowokujàca do myÊlenia, 
do stawiania trudnych pytaƒ, do wyru-
szenia w drog´. Przekroczywszy próg 
nadziei, cz∏owiek osiàga m´stwo bycia, 
staje si´ kreatorem nowej rzeczywistoÊci. 
Mo˝na powiedzieç, Êwiat zaczyna si´ dla 
niego na nowo, co wcale nie przekreÊla 
màdroÊci wyros∏ej z doÊwiadczenia 
czasu próby i walki o nadziej´. Ten 
nowy Êwiat jest wype∏niony troskà i 
odpowiedzialnoÊcià. W Êwiecie pe∏nym 

nadziei drugi cz∏owiek jawi si´ nie jako 
zagro˝enie, ale jako ten, któremu na-
dziej´ mo˝na powierzyç. Nie powie-
rza si´ przecie˝ nadziei rzeczy, sytuacji, 
idei, ale osobie. Gdzie cz∏owiek - tam 
odpowiedzialnoÊç, a to nie jest ∏atwe i 
tanie marzycielstwo, to nie jest bezczyn-
ne oczekiwanie na „lepsze jutro”, na 
to, ˝e „jakoÊ to b´dzie”, ale tworzenie 
przysz∏oÊci godnej cz∏owieczego losu. 
I dlatego nadzieja, choç nie przynale˝y 
do Êwiata filozofii w Êcis∏ym znaczeniu 
tego s∏owa (s∏owniki filozoficzne lokujà 
nadziej´ w kategoriach cnót moralnych 
i teologicznych), jest bliska poszukiwa-
czom màdroÊci. Bliska, bo daje si∏y, by 
Êwiatem tym i drugim cz∏owiekiem si´ 
zdziwiç, a mo˝e raczej zadziwiç, a to 
jest poczàtek filozofii. 

Nie matka g∏upich zatem, ale 
màdrych, którzy potrafià i chcà odwa˝nie 
patrzeç w przysz∏oÊç. Owo patrzenie 
to czyn nieustanny, „wielkie rozpo-
czynanie od nowa”. Mo˝na raz jesz-
cze zapytaç, wracajàc do staro˝ytnoÊci, 
o „dobrà” i „z∏à” nadziej´. „Dobra” jest 
wtedy, gdy wzywa do drogi, „z∏a”, gdy 
wp´dza cz∏owieka w bezczynnoÊç.

Marek H∏asko powiedzia∏: „Nie 
przynieÊç cz∏owiekowi nadziei, to 
gorzej ni˝ go oÊlepiç lub zabiç”. 
Przynoszàc jà, stwarzamy „nowy po-
ranek Êwiata”... 

MyÊlenie o nadziei w czasie 
nieustannego zam´tu i niepokoju, 
w klimacie wcià˝ pojawiajàcych si´ 
z∏ych nowin, mo˝e si´ wydawaç 
krzykiem b∏azna. Dla wielu jest ona 
po prostu „matkà ludzi g∏upich”, 
którzy nie mogà zrealizowaç swych 
marzeƒ.

Nadzieja
Pawe∏ Nowakowski

matkà g∏upich...?

Nadzieja jest jak nowy poranek Êwiata, 
jak wielkie rozpoczynanie od nowa, 
jak gdyby wczeÊniej nic si´ jeszcze nie zdarzy∏o

Franz Rosenzweig
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Czes∏aw Mi∏osz
 in memoriam
Znak

Ksià˝ka poÊwi´cona Mi∏oszowi jest próbà spojrzenia 
na jego ˝ycie i twórczoÊç poprzez ludzi, którzy go do-
brze znali i tych, którzy ledwie przez chwil´ mieli z nim 
kontakt. Poet´ wspominajà osoby niemal z ca∏ego Êwiata 
- gdyby s∏owo Êwiat rozumieç w sensie nie tylko prze-
strzeni, ale w perspektywie horyzontów myÊlenia. „WÊród 
wspominajàcych znaleêli si´ ludzie, których na co dzieƒ 
nic nie ∏àczy i trudno wyobraziç sobie innà ksià˝k´, w 
której mog∏yby si´ znaleêç obok siebie ich nazwiska” (s. 
218). Czytajàc „Czes∏aw Mi∏osz in memoriam”, mo˝na 
odkryç, ˝e w czasach kultury obrazu, kultura s∏owa ma 
g∏´boki sens i zdolna jest poruszaç ludzkà wra˝liwoÊç 
niezale˝nie od miejsca, w którym przysz∏o nam ˝yç, tra-
dycji, w której zostaliÊmy wychowani czy ˝yciowej filo-
zofii. Jeden z wspó∏autorów - Jerzy Illg - napisa∏: „Umar∏ 
Mi∏osz. Dwa s∏owa - absurdalny oksymoron. Nieprawda. 
Nie mo˝e umrzeç ktoÊ, kto by∏, jest i b´dzie sta∏ym punk-
tem odniesienia. KtoÊ, kto by∏ i b´dzie zawsze”.

Miros∏aw S∏owikowski 

Charakter 
na ca∏e ˝ycie?
Ravi

Rodzimy si´ nieÊmiali lub pewni siebie, po-
szukujemy przygód lub poczucia bezpieczeƒstwa, 
myÊlimy tylko o sobie lub pragniemy ̋ yç dla innych. 
To, jacy jesteÊmy, nazywamy charakterem. Miros∏aw 
S∏owikowski, doradca rozwoju osobistego, napisa∏ t´ 
ksià˝k´ z myÊlà o wszystkich tych, którzy nie chcà, 
by cechy, jakimi obdarzy∏a ich natura, by∏y dla nich 
ograniczeniem. Korzystajàc z zawartej w teorii ene-
agramu wiedzy o dziewi´ciu typach osobowoÊci, 
opisuje silne i s∏abe strony ka˝dej z nich. Zach´ca, 
by si´ przyjrzeç sobie z ca∏à szczeroÊcià. Tylko wte-
dy mo˝na wprowadziç zmiany pozwalajàce nam 
cieszyç si´ w pe∏ni ˝yciem prywatnym i zawodo-
wym. A tak˝e duchowym, chocia˝ w tym wypadku, 
wed∏ug nauk buddyjskich, najlepszym charakterem 
jest brak charakteru.

Hanna Samson 

Mi∏oÊç. Reaktywacja
Wydawnictwo Jacek Santorski & Co

Jaka mi∏oÊç jest najwa˝niejsza? Do m´˝czyzny? Do dziecka? Hanna Samson pisze 
o mi∏oÊci rzadko b´dàcej tematem literatury. Mi∏oÊci do rodzica. Umierajàcego rodzica. 
Bohaterka powieÊci, kobieta w Êrednim wieku, ma absorbujàcà karier´ i wkraczajàcà 
w∏aÊnie w doros∏oÊç córk´. Choroba matki, mieszkajàcej w odleg∏ym o 300 km mieÊcie, 
wywo∏uje silne emocje. Zamiana ról - córka zaczyna si´ opiekowaç matkà cierpiàcà 
na zaniki pami´ci, nie potrafiàcà zadbaç o siebie - budzi zniecierpliwienie bohaterki, 
gniew, ̋ al, rezygnacj´ oraz o˝ywienie nie zawsze najlepszych wspomnieƒ z dzieciƒstwa. 
StaroÊç rodzica to szok dla doros∏ego dziecka. Ale gdy matka umiera, zostaje tylko 
czu∏oÊç i ból. Nie ma ju˝ codziennoÊci. Jest tylko mi∏oÊç.
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Ciasto„Ciasto z prowincji” 
to puszyste ciasto 
maÊlane zwini´te 
wraz z dro˝d˝owym 

ciastem czekoladowym, posypane 
kruszonkà z mas∏a i czekolady. Swój 
wyjàtkowy smak zawdzi´cza mi´dzy in-
nymi dro˝d˝om, których kultur´ firma 
Consonni sprowadzi∏a z W∏och. Od 
24 lat sà one pieczo∏owicie 
rozmna˝ane. Co czte-
ry godziny „do-
karmia” 

si´ je màkà bardzo dobrej jakoÊci i 
êródlanà wodà. Tych dro˝d˝y nie mo˝na 
„oszukaç”, dodajàc niepe∏nowartoÊciowe 
produkty. Najlepszej jakoÊci sk∏adniki 
(nie ma mowy o ̋ ad-
nych konser-

wantach czy tzw. polepszaczach) oraz 
tradycyjna technologia produkcji 
sprawiajà, ˝e „Ciasto z prowincji” za-
chowuje Êwie˝oÊç przez d∏ugi czas.

Proszek do prania Jelp to pro-
dukt wyjàtkowy na naszym ryn-
ku. Jest ca∏kowicie bezpieczny 
dla niedojrza∏ej i szczególnie 

wra˝liwej skóry noworodków i ma∏ych 
dzieci. Mo˝na w nim praç równie˝ 
odzie˝ osób majàcych sk∏onnoÊç do 
uczuleƒ, atopii oraz cierpiàcych na 
inne schorzenia skóry. Zalecany jest 
w diagnostyce alergii na kosmetyki, 

detergenty oraz pokarmy na etapie 
eliminacji alergenów. OÊrodek Badaƒ 
Dziecko Alergiczne przyzna∏ jelpowi 
tytu∏ Produktu Roku 2003, uznajàc, ˝e 
jest on „najbardziej wskazany i naj-
bezpieczniejszy dla osób cierpiàcych 
na alergi´”. 

Warto, ̋ eby zwrócili na niego uwag´ 
tak˝e wszyscy ci, którzy troszczà si´ 
o Êrodowisko naturalne, gdy˝ jest 

to nie tylko proszek hipoalergiczny, 
ale równie˝ ekologiczny. Nie zawie-
ra dra˝niàcych substancji, takich jak 
wybielacze optyczne, fosforany, sztucz-
ne barwniki, aktywatory czy agresyw-
ne Êrodki zapachowe. Sk∏adniki ak-
tywne proszku ulegajà ca∏kowitej 
biodegradacji, nie powodujàc degra-
dacji Êrodowiska naturalnego.

 na zdrowie
Jelp

z prowincji
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Ciasto

POWRÓT
Firma Robico, producent „Zimnego mle-

ka”, pierwsza w Polsce zastosowa∏a no-
woczesny proces mikrofiltracji, który po-
lega na usuni´ciu z mleka tzw. zupy 

bakteryjnej, czyli bakterii oraz innych mikroor-
ganizmów, martwych komórek i zanieczyszczeƒ. 
W zwiàzku z tym „Zimne mleko” nie musi byç 
poddawane dzia∏aniu wysokiej temperatury (jak 
w wypadku mleka typu UHT). Uzyskanie czy-
stego produktu poprzez usuni´cie bakterii, a 
nie tylko ich zabicie w wysokiej temperaturze, 
pozwala wyd∏u˝yç termin jego przydatnoÊci do 
spo˝ycia przy zachowaniu naturalnych substancji 
bakteriostatycznych oraz optymalnej zawartoÊci 
witamin i wapnia. 

 „Zimne mleko” jest - jak zapewnia producent 
- pierwszym na polskim rynku Êwie˝ym mlekiem, 

które mo˝na piç bez przegotowania. Na etykie-
cie umieszczono znak termiczny. JeÊli produkt 
jest przechowywany w odpowiedniej temperatu-
rze, „wyÊwietla si´” rysunek krowy. Szklane, na 
razie jeszcze bezzwrotne, opakowanie pozwala 
zachowaç walory smakowe mleka i jednoczeÊnie 
po∏àczyç to, co sprawdzone w przesz∏oÊci z tym, 
co doskona∏e w naturze. Gdy na poczàtku lat 90. 
w Europie Zachodniej do ∏ask wraca∏o mleko w 
butelce, w Polsce z radoÊcià witano folie i kartony. 
Po kilkunastu latach wreszcie i tam, i tu zaczy-
namy doceniaç to samo - to, co dobre. „Zimne 
mleko” w butelce jest niewàtpliwie produktem 
dla wymagajàcego konsumenta. 

Oprac. A.S.

mleka w butelce
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Miód
Moja znajoma, dzienni-

karka, uwielbia pewien 
rodzaj koziego twaro-
gu, produkowanego je-

dynie w gospodarstwie ekologicznym 
na Warmii. Do niedawna raz na tydzieƒ 
podejmowa∏a trud podró˝y na drugi ko-
niec Warszawy, by go kupiç. Ostatnio 
awansowa∏a. Zdrowy nawyk przegra∏ z 
napi´tym terminarzem. Niemal po∏owa 
Polaków ch´tnie zaopatrywa∏aby si´ w 
produkty pochodzàce z ekologicznych 
farm, gdyby mogli je kupiç w pobli˝u 
domu lub miejsca pracy - wynika z 
badaƒ przeprowadzonych przez Szko∏´ 
G∏ównà Gospodarstwa Wiejskiego. To 
prawda. JesteÊmy gotowi nawet s∏ono 
zap∏aciç za pewnoÊç, ̋ e warzywa, które 
dodajemy do zupy, nie zawierajà me-
tali ci´˝kich i pestycydów. Tylko gdzie 
je kupowaç? 

Nie jest mi oboj´tne, co jem i co 

daj´ jeÊç dziecku. A poniewa˝ dzi-
siaj odpowiedê na wi´kszoÊç pytaƒ 
mo˝na znaleêç w internecie, siadam 
do komputera i rozpoczynam polo-
wanie na ekologicznà marchewk´. 
Pierwszy adres, pod jaki trafiam, to 
www.ekosfera.pl. Lista oferowanych 
produktów jest d∏uga i apetyczna. W 
dziale „Kubusiowe co nieco” znajdujà 
si´ miody, niektóre w r´cznie malowa-
nych garnuszkach. Jest te˝ „Niebo w 
fili˝ance” i „Pó∏ka w spi˝arni” („˝ycie w 
nieustannym poÊpiechu spowodowa∏o, 
˝e coraz rzadziej sma˝ymy powid∏a i 
wekujemy warzywa, ale to nie ozna-
cza, ˝e mamy rezygnowaç z takich 
smako∏yków”). Klikam na „Mlecznà 
drog´”. „Je˝eli ju˝ od dawna podej-
rzewasz, ̋ e zawartoÊç kolorowych kar-
tonów ma niewiele wspólnego z mle-
kiem, a s∏odkie i intensywnie barwione 
jogurty nie wydajà ci si´ superzdrowà 

˝ywnoÊcià, to daj si´ poprowadziç 
Mlecznà Drogà - do nabia∏u, który 
jest po prostu nabia∏em. I jest ekolo-
giczny!” - zach´cajà w∏aÊciciele wi-
tryny. I jeszcze: „Spróbuj, a poczujesz 
ró˝nic´”. Wybór jest niema∏y, ceny 3-4 
z∏ za kubeczek jogurtu, na przyk∏ad ko-
ziego z gruszkà lub naturalnego z mleka 
krowiego. Procedura zakupów prosta. 
Kieruj´ myszk´ na „w∏ó˝ do koszyka”. 
I wyÊwietla si´ informacja, ˝e je˝eli 
z∏o˝y∏am zamówienie przed piàtkiem, 
w Êrod´ zapuka do moich drzwi listo-
nosz z przesy∏kà. „Ekosfera.pl powsta∏a 
z inspiracji pobytem w zaprzyjaênionym 
gospodarstwie ekologicznym. Naszym 
celem jest promowanie ekologicznego 
stylu ˝ycia. A to oznacza, ˝e wa˝ne sà 
dla nas nie tylko ekologiczne certyfi-
katy produktów spo˝ywczych, Êrodków 
czystoÊci, kosmetyków. Równie istotne 
wartoÊci to dba∏oÊç o harmoni´ i pi´kno 

Dzisiaj wystarczy nacisnàç klawisz „enter”, ˝eby dostarczono nam do 
domu marchew, màk´ czy kozi twaro˝ek wprost z ekologicznej farmy. 
Naturalna ˝ywnoÊç jest modna jak zdrowie. A od kiedy mo˝na jà 
zamawiaç przez internet, coraz ∏atwiej dost´pna.

w sieci
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PYTANIA FILOZOFICZNE

otoczenia cz∏owieka i jego wn´trza, 
˝ycie zgodne z naturalnymi rytmami 
natury, postawa szacunku i przyjaêni 
wobec przyrody, umiej´tnoÊç zatrzyma-
nia si´ i odczucia wszystkimi zmys∏ami 
jej bogactwa - kolorów, smaków, zapa-
chów...” - napisa∏ o swojej firmie Pawe∏ 
Lutoborski. W∏aÊciciel Ekosfery przyjà∏ 
za punkt honoru, ̋ e jego klienci nie b´dà 
obs∏u˝eni gorzej ni˝ ci z sieciowych su-
permarketów. Stàd idea Ekoklubu. Stali 
bywalcy witryny mogà liczyç na bonusy 
(ich wielkoÊç zale˝y od wysokoÊci ra-
chunku) i rabaty. Otwarto tak˝e dzia∏ 
˝yczeƒ. - Chcemy znaç i zaspokajaç 
potrzeby naszych klientów - t∏umaczy 
Lutoborski. - Dzi´ki ich sugestiom 
zacz´liÊmy dostarczaç warzywa. I to 
by∏ hit - dodaje. 

Mam wi´c swojà marchewk´. 
Ale szukam dalej. Witryn´ www.eko-
market.pl otwiera sentencja Pierre’a 
Delbeta, ˝yjacego w latach 1861-1925 
francuskiego lekarza i naukowca: „˚ad-
na dziedzina ludzkiej dzia∏alnoÊci, na-
wet medycyna, nie ma takiego wp∏ywu 
na zdrowie cz∏owieka jak rolnictwo”. W 
Ekomarkecie mo˝emy sobie za˝yczyç 
Êwie˝o zmielonej màki: „Tym, którym 
szczególnie zale˝y na wartoÊciach 
od˝ywczych ̋ ywnoÊci, oferujemy us∏ug´ 
mielenia kupionego u nas zbo˝a. Dzi´ki 
temu otrzymujecie paƒstwo zdrowà i 
Êwie˝à màk´, pochodzàcà z pewnego 
êród∏a” - czytam. - Ma∏o kto zdaje sobie 
spraw´, ˝e màka przechowywana kil-
ka miesi´cy w magazynach traci swojà 
wartoÊç od˝ywczà. Nie ma ju˝ w niej 
cennych witamin i mikroelementów. 
Aby temu zapobiec, postanowiliÊmy 
zamiast gotowego wyrobu sprowadziç 
pó∏produkt. Mamy ˝yto, pszenic´ i 

orkisz, czyli dawnà odmian´ pszeni-
cy. Klient wybiera ziarno, a my miele-
my je (gratis) i dostarczamy màk´ do 
domu. Wychodzà z niej najlepsze wy-
pieki - zapewnia Micha∏ Kwiatkowski, 
twórca Ekomarketu. Jego firma przyj-
muje zamówienia na zdrowà ˝ywnoÊç 
przez telefon. W sklepie mo˝na dostaç 
wszystko, co potrzebne w kuchni, ale 
te˝ ca∏kiem nietypowe produkty, choçby 
cukier brzozowy. Punkt za osobny dzia∏ 
z jedzeniem dla niemowlaków. I obiet-
nic´, ̋ e wkrótce ruszy sprzeda˝ przez in-
ternet. Zwolennicy diety makrobiotycz-
nej i kuchni japoƒskiej powinni wpaÊç 
na stron´ www.naturo.pl. Tu najszyb-
ciej obs∏ugujà mieszkaƒców Krakowa, 
ale zwolennicy zdrowej ̋ ywnoÊci z in-
nych rejonów Polski tak˝e dostanà swoje 
tofu (od kilkunastu do kilkudziesi´ciu 
groszy za dekagram) czy na przyk∏ad 
past´ pomidorowà z cieciorkà (3,80 z∏ 
za porcj´). Naturo oferuje tak˝e goto-
we dania, choçby bigos. Zasady robie-
nia zakupów przejrzyste i przyjazne: 
mo˝na p∏aciç kartà kredytowà lub prze-
lewem. Musz´ powiedzieç o tym mojej 
kole˝ance. Mo˝e si´ okazaç, ˝e kozi 
twaro˝ek kupi, siedzàc za biurkiem w 
firmie i odbierze go tam, gdzie b´dzie 
jej najwygodniej. Oto pot´ga interne-
towego handlu. 

W internetowym sklepie z ekolo-
gicznym jedzeniem mog´ zamówiç 
màk´, kasz´, warzywa, owoce Êwie˝e 
i suszone, miody, konfitury, sery, mle-
ko, Êmietan´, pieczywo, w´dliny, pasz-
tety, herbaty, przyprawy i sama ju˝ nie 
wiem, co jeszcze. Oferta o wiele bogat-
sza ni˝ w sklepie „eko”, który odwie-
dzam w ulubionej galerii handlowej. A 
surfujàc po internecie, mo˝na trafiç na 

sklepiki specjalizujàce si´ w sprzeda˝y 
okreÊlonego produktu, jak na przyk∏ad 
Eurolen (www.eurolen.pl), oferujàcy 
oleje lniany i rzepakowy. Fakt, ˝e nie 
mog´ wybranych towarów obejrzeç czy 
powàchaç. Ale jak˝e kuszàca jest per-
spektywa, ˝e ktoÊ dostarczy zakupy 
wprost do domu! Infostrada wiejskim 
mlekiem i Êwie˝ym miodem p∏ynie. 

Amelia Zaleska
Dobry adres, mocne papiery
W∏aÊciciele internetowych skle-

pów zapewniajà, ˝e wszystkie ofero-
wane przez nich produkty majà cer-
tyfikaty zarówno krajowych jednostek 
badajàcych ˝ywnoÊç (AgroBioTest, 
Bioeksport, Cobico, Ekogwarancja 
PSTRE, Polskie Centrum Badaƒ i 
Certyfikacji oraz Jednostka Certyfikacji 
Produkcji Ekologicznej PNG), jak 
i Êwiadectwa mi´dzynarodowe, na 
przyk∏ad BCS Oko-Garantie. - Nasze 
produkty pochodzà z ró˝nych êróde∏, 
dlatego te˝ majà ró˝ne certyfikaty. Te, 
które kupujemy bezpoÊrednio z pol-
skich gospodarstw ekologicznych i 
hurtowni, sà badane przez AgroBioTest, 
Ekogwarancj´ i Bioeksport. JakoÊç 
˝ywnoÊci pochodzàcej z eksportu 
potwierdzajà certyfikaty wydawane 
w kraju, z którego jà sprowadzamy - 
t∏umaczy Pawe∏ Lutoborski z Ekosfery. 
Zdecydowana wi´kszoÊç produktów 
poznaƒskiego Ekomarketu ma ate-
sty organizacji AgroBioTest, Ekoland 
lub Polskiego Towarzystwa Rolnictwa 
Ekologicznego. Do polskich sklepów 
internetowych „eko” towary dostarczajà 
przede wszystkim rodzimi producenci 
lub hurtownicy. Jedynie krakowski sklep 
Naturo w korzysta g∏ównie z dostaw z 
Niemiec, Czech i Holandii. 
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Prze∏omka - wieÊ w okolicy 
Suwa∏k. Niewielki dom (na 
dole kuchnia, ∏azienka i salo-
nik, na górze sypialnia) Pauliny 

Wojciechowskiej na pozór nie ró˝ni si´ 
niczym od pozosta∏ych, wzniesionych 
w tej okolicy. Jest jednak wyjàtkowy, 
gdy˝ zosta∏ zbudowany z... gliny i s∏omy. 
Jego w∏aÊcicielka ukoƒczy∏a architek-
tur´ w Kingstone University. To w∏aÊnie 
w Anglii zainteresowa∏a si´ kulturà 
prymitywnà. Niema∏y wp∏yw na zawo-
dowe doÊwiadczenia Wojciechowskiej 
mia∏ architekt iraƒskiego pochodze-
nia Naderem Khalili, który pokaza∏ 
jej, ˝e mo˝na budowaç nawet z pia-
sku. Do Polski przyjecha∏a 10 lat temu 
i postanowi∏a wzorem swoich krew-
nych zamieszkaç na wsi. Postawi∏a 
dom z materia∏ów dost´pnych na 
Suwalszczyênie: z gliny, s∏omy i ka-
mienia. Materia∏y by∏y pod r´kà - glina 
i kamieƒ na jej w∏asnym polu, a s∏oma 
u sàsiadów.

- Pierwsza warstwa fundamentów to 
ubita mieszanina ˝wiru i ziemi, drugà 
stanowià polne kamienie - opowiada 
Paulina Wojciechowska. Âciany posta-

wiono ze s∏omy. - Najlepsza jest taka 
wprost spod kombajnu, w kostkach. 
Nale˝y jednak pami´taç, aby by∏a 
bardzo sucha - radzi pani architekt. 
Póêniej trzeba by∏o r´cznie na∏o˝yç 
tynk (mieszanka gliny i sieczki), a 
nast´pnie papk´ z gliny i màki. Aby 
zachowaç parametry izolacyjne Êcian, 
t´ ostatnià czynnoÊç nale˝y powtarzaç 
co dwa lata. Jak przysta∏o na ekologiczy 
dom - pokryto go strzechà. Z pomys∏owà 
panià architekt wspó∏pracuje Jarema 
Dobiel. Z zawodu jest socjologiem, ale 
po katastrofie w Czarnobylu zaintere-
sowa∏ si´ ekologià. Razem z Paulinà 
Wojciechowskà buduje domy wed∏ug 
alternatywnych technologii, a tak˝e 
prowadzi szkolenia i warsztaty dla 
tych, którzy chcà poznaç ten styl bu-
downictwa.

- Domy z gliny majà w Polsce d∏ugà 
tradycj´, jednak kilkadziesiàt lat temu 
uznano je za symbol zacofania i starano 
si´ skompromitowaç - mówi Dobiel. - 
Niestety, uda∏o si´. Przekonano nas, ̋ e 
najlepsze warunki do ˝ycia stwarzajà 
wielkie blokowiska, choç to niepraw-
da. Nie chodzi o to, aby teraz burzyç 

te osiedla, ale mieszkajàcy w nich lu-
dzie powinni wiedzieç, ̋ e otaczajà ich 
substancje rakotwórcze. 

Mieszkaƒcy Prze∏omki i okolicz-
nych wiosek odnoszà si´ do pomys∏u 
Wojciechowskiej sceptycznie. Nie 
wierzà, ̋ e jej dom przetrwa prób´ cza-
su. Ju˝ podczas budowy mia∏a sporo 
trudnoÊci. Ostatecznie budynek zosta∏ 
zarejestrowany w planie zabudowy jako 
obiekt gospodarczy, a nie mieszkalny. 
Chodzi∏o o to, aby uniknàç k∏opotów w 
wydziale architektury. - Glina jest od-
porna na ogieƒ, ale tylko do pewnych 
granic. Gdyby ktoÊ zaprószy∏ ogieƒ, 
dom sp∏onà∏by bardzo szybko - twier-
dzi kapitan Dariusz Siwicki z komendy 
miejscowej stra˝y po˝arnej. Nie zgadza 
si´ z tym Jarema Dobiel. - Glina musi 
byç przynajmniej dwie godziny trawio-
na przez ogieƒ, zanim zacznie si´ paliç. 
Takie sà prawa fizyki - mówi. 

Paulina Wojciechowska chcia∏aby, 
aby dom w Prze∏omce, który kosztowa∏ 
oko∏o 60 tys. z∏, sta∏ si´ inspiracjà dla 
ludzi nie mogàcych sobie pozwoliç na 
budowanie tradycyjnymi, drogimi me-
todami. I ma ju˝ naÊladowców - kolejny 

Czy w Polsce ∏atwiej wybudowaç dom z gliny, czy z 
betonu z domieszkà trujàcego popio∏u? Odpowiedê 
prawid∏owa: z betonu. JeÊli ktoÊ ma ochot´ na 
dom z gliny, s∏omy czy kamienia, napotka du˝e 
trudnoÊci. Ale niektórych to nie zra˝a.

Piotr ChudziƒskiDom
 NA GLINIANYCH NOGACH
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tego typu budynek powstaje w okolicach 
P∏oƒska. Niestety, brak przychylnoÊci 
paƒstwowych biur zagospodarowania 
przestrzennego sprawia, ˝e budowa-
nie z nietypowych materia∏ów jest w 
praktyce bardzo trudne. Ustawodawca 
przymyka oko na fakt, ˝e na niektó-
rych budowach do dzisiaj partie betonu 
miesza si´ z popio∏em, twierdzàc, ̋ e to 
„jedynie” substancja podwy˝szonego 
ryzyka. RównoczeÊnie jednak ci, któ-
rzy chcieliby postawiç dom ze s∏omy 
i gliny, b´dà mieli do pokonania wie-
le przeszkód. Chodzi przede wszyst-
kim o to, ˝e nietypowe materia∏y 
budowlane nie majà odpowiednich 
atestów. Przedstawiciel urz´du gmi-
ny w podpoznaƒskim Suchym Lesie 
informuje, ˝e gmina nikogo nie zmu-
sza do postawienia domu na przyk∏ad 
z ceg∏y czy pustaków. - W planie za-
gospodarowania przestrzennego nie 
ma wymogu stosowania konkretnych 
materia∏ów. Je˝eli jednak sà one nie-
konwencjonalne, jednostka wskazana 
przez Ministerstwo Infrastruktury musi 
dokonaç ekspertyzy i wydaç pozytywnà 
opini´. Nie ma problemu, je˝eli cho-
dzi o materia∏y sprawdzone w prakty-
ce, odpowiadajàce polskim normom i 
przepisom - mówi. 

- W prawie budowlanym nie funk-
cjonuje poj´cie „materia∏ ekologiczny”. 
Wyrób musi byç bezpieczny - trzeba 
mówiç o ekologii kompleksowo, aby 
nie tylko materia∏ by∏ ekologiczny, ale 
równie˝ gotowy dom spe∏nia∏ normy 
bezpieczeƒstwa, a wewnàtrz by∏a odpo-
wiednia wentylacja powietrza - dekla-
ruje Danuta Kossobucka, rzecznik pra-
sowy G∏ównego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie.

Ma byç bezpiecznie, ale nie ekolo-
gicznie? Pod wzgl´dem myÊlenia o eko-
logii w budownictwie jesteÊmy daleko w 
tyle. Przemierzajàc po∏udniowe rejony 
Stanów Zjednoczonych i Francji, mo˝na 
zobaczyç domy wykonane w g∏ównej 
mierze z ilastej ziemi. Budowane wed∏ug 
prastarej technologii pise’muru, stabi-
lizowane cementem i wapnem. Te bu-
dynki wpisujà si´ w nurt tak zwanej ar-
chitektury organicznej. Projektujàcym 
je architektom zale˝y na tym, aby bu-
dynek by∏ jak najbli˝ej natury, czy to 
pod wzgl´dem wykorzystanego bu-
dulca, czy technologii pozyskiwania 
energii. W krajach zachodnich posta-
wienie domu z takich alternatywnych 
materia∏ów jest o wiele mniej skompli-
kowane ni˝ w Polsce, poniewa˝ pra-
wodawstwo jest pod tym wzgl´dem 

nowoczeÊniejsze i bardziej elastycz-
ne. U nas, aby postawiç dom z gliny i 
s∏omy, trzeba bazowaç nadal na normach 
budowy z lat pi´çdziesiàtych. JakoÊ 
nikt nie pomyÊla∏, aby znowelizowaç 
przepisy i dostosowaç do wymogów 
wspó∏czesnoÊci, wprowadzajàc zmiany 
s∏u˝àce promowaniu budownictwa eko-
logicznego. A szkoda, bo to stworzy∏oby 
wspania∏e mo˝liwoÊci rozwoju dla tych, 
którzy nie majà ochoty stosowaç w bu-
downictwie betonu czy pustaków. Dom
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Znamy si´ tak d∏ugo, ̋ e niepo-
trzebne sà nam s∏owa. A jed-
nak rozmawiamy. Gadamy 
z sobà, kiedy si´ widzimy. 

Gadamy z sobà, kiedy si´ nie widzi-
my. Nasi narzeczeni zachodzà w g∏ow´, 
o czym tak d∏ugo dyskutujemy przez 
telefon po ca∏ym dniu sp´dzonym 
wspólnie. Tylko my wiemy, jak wa˝ne 
sà nasze rozmowy. Tego dnia biegamy, 
poszukujàc sukienki balowej dla Ewy. 
Niezb´dne sà tak˝e odpowiednie buty, 
torebka i oczywiÊcie szminka. Oglàdam, 
doradzam, nawet fotografuj´ zamyÊlonà 
przyjació∏k´ nad stertà pantofli. W tym 
czasie sama przeglàdam góry bielizny, 
gumek i spinek po w∏osów (chocia˝ 
w∏osy mam krótkie), czekajàc, a˝ ona 
wy∏oni si´ zza parawanu w kolejnej kre-
acji. Wymieniamy rozmiary na mniej-
sze lub wi´ksze, wymieniamy uwagi, 
wymieniamy spojrzenia. JakaÊ grubsza 
od nas usi∏uje si´ wcisnàç w najdro˝szà 
sukienk´. Mamy niez∏à zabaw´ i satys-
fakcj´, bo p´ka na niej zamek. W biegu 
mi´dzy fata∏aszkami ka˝da z nas ku-
puje coÊ na szybkà kolacj´ dla naszych 
wyg∏odnia∏ych m´˝czyzn. To koniecz-
nie musi byç coÊ ∏atwego do przygoto-
wania, a zarazem powinno wyglàdaç 
na coÊ, co wymaga∏o kilkugodzinnych 

przygotowaƒ. Przecie˝ nie mo˝emy si´ 
przyznaç, ̋ e ca∏y dzieƒ sp´dzi∏yÊmy na 
bieganiu po sklepach, kiedy oni zajmo-
wali si´ powa˝nymi sprawami. Ka˝dy z 
nich je kolacj´, ka˝dy w innym miesz-
kaniu na przeciwleg∏ych kraƒcach mia-
sta. My wykorzystujemy chwil´, kiedy 
oglàdajà WiadomoÊci, na wspólnà roz-
mow´. Goràca linia przy frytkownicy. 
Uk∏ony w stron´ tego, kto wymyÊli∏ 
przenoÊnà s∏uchawk´.

Ostatnio rzeczywiÊcie sp´dzamy 
du˝o czasu razem. Wiemy, ˝e ja 
nied∏ugo wyjad´ i nie b´dzie jak 
dawniej. Zostawiam to miasto, 
przyjació∏...Wiem nawet, ˝e bez pa-
trzenia na nich zostawiam gdzieÊ 
˝ywe wspomnienia. Zostawiam je, bo 
w nowym miejscu zniekszta∏cà si´ i 
mo˝e nawet wyolbrzymià z czasem. 
Obie mamy tego ÊwiadomoÊç.

Przychodzi dzieƒ wyjazdu. Siedz´ 
na walizkach. Mam na∏adowane baterie 
do walkmana, Êwie˝e kanapki, ulubio-
ny sok, dokumenty i bilety w bezpiecz-
nej kieszeni, nerwy i zamówionà tak-
sówk´ na lotnisko. Wszystko i wszyscy 
sà, tylko nie ma Ewy. Jej telefon jest 
poza zasi´giem, a ja przeklinam jà i 
wyzywam. Jak mog∏a si´ spóêniç? Jak 
mog∏a zapomnieç? Trzymam w d∏oni 

klucz, zaraz zamkn´ drzwi, wsiàd´ do 
windy, wezm´ torb´ z kotem i rusz´ bez 
po˝egnania. Kiedy wrzucam baga˝e do 
taksówki, s∏ysz´ krzyk Ewy. Mamy ∏zy 
w oczach. Ja chc´ jej powiedzieç, jak 
bardzo jestem z∏a, ona - jak bardzo si´ 
spieszy∏a, bo... musia∏a coÊ za∏atwiç. 
Jestem jeszcze bardziej z∏a. Có˝ mog∏o 
byç wa˝niejsze od po˝egnania si´ ze 
mnà? MyÊl´ tak, ale zanim zdà˝´ co-
kolwiek powiedzieç, Ewa wciska mi w 
d∏oƒ ma∏y woreczek, a w nim...gumk´ 
do w∏osów, którà oglàda∏am tego dnia, 
kiedy szuka∏yÊmy sukienki. Zauwa˝y∏a, 
jak bardzo mi si´ spodoba∏y b∏´kitne 
koraliki nawleczone na gumk´. To nie 
by∏ bukiet wyszukanych kwiatów ani 
pude∏ko najdro˝szych czekoladek. To 
by∏a uchwycona chwila, którà mog∏a 
wy∏apaç tylko ona.

Min´∏o wiele lat. Nadal mam krótkie 
w∏osy i nadal mam t´ urocza gumk´. 
I ilekroç na nià spojrz´, wiem, ˝e ona 
mówi wi´cej ni˝ nasze najd∏u˝sze roz-
mowy z Ewà przez telefon. 

Ta kolumna jest do Paƒstwa dyspozycji. Czekamy na li-
sty z opisem Waszych dni – takich, kiedy o szcz´Êciu nie 
decydowa∏a wygrana w toto-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? Na 
autorów najlepszych tekstów czekajà nagrody.

DZIENNIK CZ¸OWIEKA SZCZ¢ÂLIWEGO

Ewa i ja 
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Naturalnie
adres
adres
adres
nr rachunku odbiorcy

12548759865874858

kwota

imi´, nazwisko i adres wp∏acajàcego

...................................................................

...................................................................

...................................................................

tytu∏em

PRENUMERATA „NATURALNIE”

od numeru
Wyra˝am zgod´ na wprowadzenie danych za-
wartych na niniejszym blankiecie do bazy danych 
przetwarzanie ich w celach marketingowych oraz 
realizacji prenumeraty

STEMPEL
DZIENNY

PODPIS

OP¸ATA
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Luksus
Agata Stach

 „Udane zakupy – pe∏nia szcz´Êcia” 
krzyczà bilbordy wielkoÊci kanciapy 
Bu∏hakowa przy ulicy Bolszoj Sadowoj. 
„Kupuj´, wi´c jestem kimÊ” przekonu-
je jeden z opiniotwórczych tygodników 
w tekÊcie ok∏adkowym. Opiniotwórczy 
dziennikarze myÊlà o swoich czytelni-
kach do koƒca, bo na tej samej ok∏adce 
umieszczajà „Ranking szpitali 2004”. To 
pewnie na wypadek, gdyby ktoÊ wzià∏ 
sobie ich motto za bardzo do serca. 

W innym, nie mniej poczytnym ty-
godniku, przeczyta∏am o promocji kolo-
rowych, alkoholowych drinków: „Majà 
si´ kojarzyç z luksusem, ÊwiatowoÊcià, 
wysokim statusem spo∏ecznym”. Komu 
majà si´ kojarzyç? Autorowi (-om) 
sloganu reklamowego? Wyt´˝a∏am 
wyobraêni´, ale skojarzenia mia∏am 
ca∏kiem inne. Dla mnie luksus to przede 
wszystkim wolny czas sp´dzony na ∏onie 

natury lub z lampkà dobrego wina w 
mi∏ym towarzystwie. Ze „ÊwiatowoÊcià” 
mia∏am jeszcze wi´ksze problemy. Bo 
có˝ to poj´cie ma w tym kontekÊcie 
oznaczaç? JeÊli bowiem obycie w wiel-
kim Êwiecie, to pomys∏odawcy strzelajà 
samobójczego gola. Któ˝ zechce ulegaç 
naiwnej reklamie, apelujàcej do kom-
pleksów narodowych? Chyba ˝e auto-
rzy mieli na myÊli „ÊwiatowoÊç” Piàtego 
Âwiata... Co zaÊ do statusu spo∏ecznego 
– ten rozpoznaj´ przede wszystkim po 
zakupach. 

I tu zgadzam si´ z lansowanym 
przez pierwszy z wy˝ej wymienionych 
tygodników has∏em „Poka˝, co konsu-
mujesz, a powiem ci, kim jesteÊ”. T́  
konsumpcj´ rozumiemy chyba jednak 
inaczej. Wiktua∏y w siatce, koszyku czy 
wózku potrafià mi wi´cej powiedzieç 
o cz∏owieku ni˝ jego markowe (lub 

szyte na miar´) ubranie czy gad˝ety. 
Dla mnie wysoki status spo∏eczny 
oznacza, ˝e wybierajàc, mog´ sobie 
pozwoliç na kierowanie si´ jakoÊcià. 
Nie kupuj´ kolorowo zapakowanej „ta-
blicy Mendelejewa”, bo jest ciut taƒsza 
lub akurat reklamowana. Wol´ natur´ 
od chemicznych polepszaczy smaku. 
JakoÊç najcz´Êciej bywa droga, ale war-
ta jest swej ceny. W przeciwieƒstwie 
do honorarium, jakie za swoje has∏o 
marketingowe zainkasowa∏ odkrywca 
prawdziwego luksusu, ÊwiatowoÊci i 
statusu spo∏ecznego.

Kartezjusz dla wielu tràci pewnie 
myszkà, ale ja i tak wol´ jego cogito 
ergo sum. Luksusem staje si´ wów-
czas dla mnie tak˝e partyjka bryd˝a, 
koniecznie z rekontrà. 

Michai∏ Bu∏hakow zwyk∏ mawiaç, ˝e w Moskwie mo˝na 
wytrzymaç tylko dzi´ki grze w bryd˝a. DziÊ mo˝e 
zmieni∏by zdanie, bo zarówno nad Moskwà, jak i nad 
Wis∏à nie brak innych rozrywek. Jak choçby zakupy. 
Wszystkiego i wsz´dzie.

w mi∏ym towarzystwie.

Dla mnie luksus
to przede wszystkim 

 wolny czas

sp´dzony na ∏onie natury
lub z lampkà dobrego wina
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sp´dzony na ∏onie natury

N A T U R A L N I E  3S T R O N A  5 8




