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Prezydent USA Barack Obama przyznał, że nie doceniono odradzającej się potęgi
terrorystów, których teraz mają pokonać bombardowania Syrii.
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N
awejściewżycie zno-
welizowanychprzepi-
sówoupadłości kon-

sumenckiej czekająwPolsce
ponaddwamiliony zadłużo-
nych, którzynie sąwstanie
swoichdługówspłacać. Do tej
porywiększość znichbyła
zbyt biedna, byupaść. Teraz
byćmożebędąmieli szansę
nanoweżycie.

H istoriiwpadaniawspiralę
zadłużenia jest tyle, ilu

dłużników. Przyczyny – często
obiektywne –utrata pracy,
choroba, bywa, że despera-
ckie próby ratowania sytuacji
nowymkredytem. Przeszaco-
waniemożliwości, niedosza-
cowanie zagrożeń.Wbiznesie
– traktowane jak normalne ry-
zyko,wżyciuprywatnym-
piętnowane.

D otąd zadłużeni, bywogó-
le przeżyć,musieli znik-

nąćwszarej strefie. Ustawa,
która realnie pozwoli zacząć
odnowa todobrypowód, by
tegonie robić. Trudno zaczy-
nać od zera. Ale jeszcze trud-
niej żyć beznadziei na jaką-
kolwiekprzyszłość.a

Wśrodępierwszegopaździerni-
ka będziemyobchodzićŚwiato-
wyDzieńWegetarianizmu.Cho-
ciażmodana dietębezmięsa
jestcorazbardziepopularna,to
wciążpojawiasięwielestereo-
typówimitów.Dlaczego?
Wegetarian z reguływrzuca
się do jednegoworka, ale od-
mianwegetarianizmu jest
wiele. Najbardziej radykalni
sąweganie, którzy nie jedzą
nie tylkomięsa, ale i produk-
tówpochodzących od zwie-
rząt. Pojawiają się też
frutarianizm iwitarianizm,
gdzie, jak samenazwywska-
zują, je się głównie owoce lub
warzywa. Są też grupy, które
zastanawiają się, czy zrywać
owoce z drzew czy jeść tylko
spady, aby nie „okradać”
drzew. Ideologiawegetariani-
zmu to jednak nie tylko
szczególnawrażliwość na
krzywdę zwierząt, ale też
zdrowy styl życia.
Czyliwegetarianizmteżwpisuje
w bardzopopularnąterazmodę
nazdrowymodelżycia?
O to trzeba zapytać socjolo-
gów. Domojego gabinetu

przychodzą często bardzo
młodzi wegetarianie z rodzi-
cami, którzymartwią się, że
po lekturze na forach inter-
netowych ich dzieci nie chcą
nic jeść. Nigdy nie zniechę-
cam dowegetarianizmu, ale
próbuję wytłumaczyć, że je-
śli rezygnują z jedzeniamię-
sa, to teraz przedewszyst-
kimmuszą rozbudować swój
jadłospis. Często przychodzą
też wegetarianie z dłuższym
stażem, którzy szukają po-
mysłów na nowe potrawy.
Wdobieinternetuimody
naekologicznążywnośćtochy-
banie jestdużyproblem,aby
przygotowaćposiłekbezmięsa?
W2002 roku oceniałamwar-
tości produktów spożywa-
nych przezwegetarian.Mia-
łamwtedy znajomego lektora
języka angielskiego, który
sprowadzał produkty zWiel-
kiej Brytanii i podawałmi ich
etykiety. Teraz sklepy ze
zdrową żywnością są bardzo
popularne. Oczywiście zda-
rzają się produkty opatrzone
etykietką „babuni” czy „eko”
tylko po to, aby się lepiej
sprzedawały, ale generalnie
osoby prowadzące te sklepy
są szczerze zainteresowane
wysoką jakością sprzedawa-
nych tamproduktów.
Wegetarianizmjestpromowany
jakoelementzdrowegostyluży-
cia.Czysąwtakimraziezdro-

wotneprzeciwskazaniadla je-
dzeniamięsa?
Oczywiście. Chociażbyw
przypadkugdy cholesterol
jest zbytwysoki, albo gdyko-
bieta przechodzimenopauzę.
Zdecydowanie jednakwszy-
scy jemyzadużo tłuszczów.
Ograniczającmięso, ogranicza
się też białkopochodzenia
zwierzęcego, które towarzy-
szy tłuszczom.Towłaśnie ich
nadmiar jest przyczynąwielu
chorób cywilizacyjnych.
Jesteśmyprzyzwyczajenidoje-
dzeniamięsacodziennie?
Zjedzenie parówki z bułką jest
szybsze i łatwiejsze.Nawore-
czek ryżu trzebapoczekać 15
minut... Tylko, że parówkama

prawie tyle samo tłuszczu co
chipsy. Częstowydaje się też,
że jak każdabiała drobiowa
szynkamusi być chuda. To
niestetymit.
Wtakimrazieczympowinnosię
zastępowaćmięso?
Istnieje odmianawegetariani-
zmu, któraw jadłospisie zo-
stawia ryby i to jest bardzodo-
bre rozwiązanie.MyPolacy je-
myzdecydowanie zamało ryb
iwarzywstrączkowych.
Kiedypowinnosięunikaćdiety
wegetariańskiej?
Wegetarianizmnie jestwska-
zanyukobietwciąży i u dzie-
ci, kiedy rozwój iwzrost tka-
nek jest tak intensywny, a po-
trzeby żywieniowe takduże,
że dieta roślinnamożebyć
niewystarczająca.
Szuka sięwtedy suplemen-
tów, których jemyzdecydo-
wanie zadużo. Suplementy
niemogą zastępowaćdiety. Są
wskazane, kiedynp. zewzglę-
duna alergię nie jadamypew-
nychproduktów i dostarcze-
niewdieciewitamin jest
utrudnione.Kiedykobieta
przechodzimenopauzę ima
tendencję do tycia, tomniej
kaloryczna, dieta roślinna
(wegetariańska) jest dobrą al-
ternatywą.Opinia, żewegeta-
rianizm todieta skutecznie
oczyszczająca, jest trochę
nawyrost.
KATARZYNADOBROŃ

Rozmowa „GłosuWielkopolskiego”Kalendarium

gloswielkopolski.pl

1946.09.30
A PremierEdwardOsóbka-Moraw-

skiprzebywałwPoznaniu,biorąc

udział – jakoprzewodniczącyCen-

tralnegoKomitetuPPS– wnaradzie

aktywusocjalistówwielkopolskich.

1957.09.30
A Smutny jestkoniecbudowy

sztucznego jeziora.Ambitnyplan

ipowstanie SpołecznegoKomitetu

Budowytozamało.

Wprawdzieodbyłysię loterie iakcje

wspierająceorazzebranoniemałe

kwoty, to jednakczłonkowiekomi-

tetuzrobiliniewiele,acowięcej,nie

potrafią rozliczyćsięzdziałalności fi-

nansowej.Sprawatrafidoprokura-

tury.

1986.09.30
AKierowcyAutomobilklubuWiel-

kopolskiporazczwartyzostalidru-

żynowymimistrzamiPolski,

awswoichklasach indywidualnie

AndrzejMielcarek iWojciech

Smorawiński.

1992.09.30
AMożna jużprzejechaćprzezrondo

Kaponiera.Drogowcyoddali rondo

dwadniprzedterminem!Ciesząsię

kierowcyorazpasażerowieautobu-

sówitramwajów.

2009.09.30
APostrzelił siędyżurny

gnieźnieńskiejkomendypolicji. Jego

koledzyzaprotestowaliprzeciwko

rządomkomendantaPawła

Nejmana,którymiał stosować

mobbing iupokarzaćpodwładnych.

MADA

WcentrumPoznaniama
byćmniejsygnalizacji
świetlnych.Gdzie?
AMożewartozainteresowaćZDM

skrzyżowaniemulicPalacza/Pro-

mienista.Dochodzi tudolicznych

kolizji, którezregułykończąsięz

uwaginaszybkośćporuszających

sięul.Palaczanachodniku. (...) Inna

sprawatoprędkość, jakąbezkarnie

rozwijajączasamikierowcynaul.Pa-

lacza odul.Grunwaldzkiej

doArciszewskiego.Czytylkonaau-

tostradach lubdrogachszybkiego

ruchunależykontrolowaćszybkość

pojazdów,anaulicachmiast jużnie?

mieszkaniec

AProponujęprzyjrzećsięulicyWi-

nogrady.Tamjestnakażdymmaleń-

kimnawetskrzyżowaniusygnaliza-

tor.Naodległościok. 1000mstoi

chybazosiemniezależnychsygnali-

zatorów.Ruchupoprzecznegotam

praktycznieniema,aleczęstoczeka

się tamcałkiemdługo,zupełniebez

sensu.NoaledlaZDMjest tonie

dozrozumienia.Kierowca

AAcozpułapkami„bardzokrótkie

żółteświatło”?Gość

Od redaktora

Monika
Kaczyńska

Lepsza pogoda
nie tylko dla
bogatych

Jemy za dużo tłuszczu i za dużo suplementów

Z blogów

JulianJeliński,publicysta
ACzysytuacja,wktórejklientsu-

permarketutrzymającywręcepro-

duktdostępnynasklepowychpół-

kach i rozmawiającyprzeztelefon

zostajezastrzelonywciągusekund

oddotarcianamiejscedwójki innych

postaci,przypominawjakimkolwiek

stopniu interwencjępolicji?Najwy-

raźniej tak,gdyklientemjestosoba

czarnoskóra, intruzamiokazująsię

policjanci, asytuacjamamiejsce

wBeavercreekwStanieOhio. (...)

ŁawaprzysięgłychGreeneCounty

uznaławminionąśrodę,żepolicjan-

ciniezostanąpostawieniwstan

oskarżenia.Atooznacza,żezamor-

dowanie22-letniegoCrawfordazo-

stałouznaneza „uzasadnioną inter-

wencję”.Najwyraźniejzazasadne

uznajesię tłumaczenie,żeCrawford

zostałzabity,ponieważniewykonał

poleceniapolicjantów,by„rzucić

broń”…Nieistotne,że„broń”była

zabawką,żezgodniezobowiązują-

cymiwOhionormamiprawnymi

miałprawomiećprawdziwąbroń

orazżewykonałpoleceniepolicji.

www.julianjelinski.natemat.pl

Cytaty z Twittera

Wypowiedź prof. Hart-
mana o kazirodztwie to
jego prywatna opinia, a nie
stanowisko partii. Sprawą
zajmie się najbliższy zarząd
partii!

Janusz Palikot, Twój Ruch

Rzym, prof. Jean Pisani-
-Ferry cytuje, niczym
złowieszczemotto, słowa
Junckera, że obecny czas
to „ostatnia szansa dla UE”.

Ryszard Czarnecki,
wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego

Spotkanie u prof. Fuszary
o równości w biznesie. Jest
jedenmężczyzna (Pace-
wicz) na 30 kobiet. Prof.
Fuszara namężczyzn nie
liczy?

Agnieszka Kublik,
dziennikarka „Gazety
Wyborczej”

Rozmowa

ZdrMagdalenąCzłapka-
Matyasik,dietetykiemzpo-
radniNutriVita, rozmawiaKa-
tarzynaDobroń

b M. Człapka-Matyasik
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bArtyści odpoczywająwśródwizerunkówmitycznego króla
demonówRavana. Figury są palone podczas festiwalu Dussehra
wKaszmirze, co symbolizuje zwycięstwo dobra nad siłami zła.
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Zdjęciednia


