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Obieranie ogórka

Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, 
to widać z woli nieba  

prawdopodobnie nie może.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Ogórki w tym roku wstrząsnęły amatorami mizerii i sałatek, 
gdy zarzucono Hiszpanii zanieczyszczanie warzyw bakterią coli, 
EHEC. Jeszcze pod koniec maja grzmiały tabloidy o tysiącach 
zachorowań i dziesięciu zmarłych. Ale już na początku czerwca 
Komisja Europejska zniosła swoje ostrzeżenie pod adresem kon-
sumentów w sprawie hiszpańskich ogórków, jakie podejrzewano 
o to, że są źródłem skażenia bakteriami. 

Nadmiar ostrożności, paniczne obawy przed pandemią?  
Wszyscy zarazili się w Niemczech? Podatne głównie dzieci i ko-
biety, ale mężczyźni odporni - bo zawsze w połączeniu z odka-
żaczem? 

Nagle podejrzenie padło na niemiecką gnojówkę. Błyska-
wiczna riposta rzecznika Związku Rolników: pomidory, ogórki 
i sałata, uprawiane w północnych Niemczech na wolnej prze-
strzeni, nie są jeszcze dojrzałe. Pojawiły się objawy załamania 
rynku. Z Danii napłynęły wieści o pierwszych zakażeniach bak-
terią EHEC – jest groźnie, bo Dania ma sporo wiatraków i mogą 
rozdmuchać zarazę. Zresztą nie bez powodów, zarażenie ente-
rokrwotocznym szczepem E. coli podejrzewa się u co najmniej 
sześciu dalszych pacjentów. Instytuty badawcze prześcigają się 
w terminach rozszyfrowania przyczyn zakażenia, ale jednak ich 
nie znajdują. 

Nieustabilizowana sytuacja w UE wywołuje reakcję naj-
większego sąsiada UE – Rosji, która znana z troski o zdrowie 
obywateli, drugiego czerwca nakłada embargo na sąsiedzkie 
warzywa. Polsko-rosyjskie konsultacje w sprawie embarga pro-
wadzi bezskutecznie wysoki rangą przedstawiciel polskiego mi-
nistra rolnictwa. Wątpliwości Rosjan budzi między innymi lista 
polskich laboratoriów. Na krajowych bazarach ludzie na ogór-
ki i sprzedawców patrzą podejrzliwie, bo nigdy nie wiadomo, 
gdzie taki zielony egzemplarz, w dodatku cały w brodawkach 
i zażółceniach, wyrósł. Ceny spadają, co jeszcze można by 
uznać za sukces polityki gospodarczej, ale już zapowiedzi uru-
chomienia kasy dla poszkodowanych rolników ostudzają łatwe 
ferowanie wyroków. 

Z końcem czerwca Rosjanie, obawiając się zapewne 
prężnej postawy zbliżającej się polskiej prezydentury w Unii, 
zapowiadają wycofanie embarga. Polska przejęła prezydenturę 
w  UE 1 lipca, wygasza ogórkowe spory, wprowadza na rynek 
polskie czerwone truskawki i na oczach milionów wysocy ran-
gą urzędnicy konsumują je przy unijnym stole, nie połykając 
oczywiście ogonków, czy jak to fachowcy nazywają szypułek, 
bo co niejadalne może być przyczyną poszukiwania Carbo Me-

dicinalis wypieranego bez protestu górniczych związkowców 
na rzecz stoperanu. 

Rosjanie widząc, jakie polskie czerwone truskawki robią 
wrażenie na konsumentach miękną i zaczynają wykazywać 
jeszcze większą ugodowość. Natychmiast zostaje to przekute 
w sukces polskiej dyplomacji wschodniej i łaskawie przyjmujemy 
rosyjski hołd warzywny. 

Powyższe informacje są ciągle dostępne w Internecie i bez 
problemu można je zweryfikować. Powie ktoś, jak to się ma do 
naszych problemów energetycznych? Przykładowo do walki o li-
mity dwutlenku węgla? określania zasobów gazu łupkowego? 
Odpowiedź zapewne zaskakująca – PODOBNIE! 

Lepiej jednak głowy sobie nie zaprzątać wielkimi problema-
mi, nawet unijni urzędnicy już myślami zajmują miejsca na sierp-
niowych plażach. Sezon ogórkowy w pełni i tylko żal, że plaże 
zrobiono nawet nad Szprewą w Berlinie, a w Warszawie ustawio-
no znaki zakazu kąpieli, bo wyciąganie licznych topielców jest 
zmorą szybkich łodzi patrolowych. 

Można mieć nadzieję, że pożytek z tych rozważań będzie 
taki, że utrwalone połączenie wyrazów, którego sens mieści się 
w zakresie wyrazu nadrzędnego (dominującego), czyli sezon 
ogórkowy w sezon, radosna twórczość w twórczość, nazywamy 
frazemem. 

Sezon usprawiedliwionego lenistwa, podobnie jak zbliżają-
cej się jesiennej depresji i zimowego snu, a w perspektywie wio-
sennego roztargnienia – może nie oddamy tej prezydencji? Ist-
nienie potrzeby oderwania się od pracy i odpoczynku w okresie 
letnim jest faktem, przecież nawet przewody linii energetycznych 
zwisają nisko. Dobrze zaprojektowane systemy mogą takie chwi-
lowe obniżenie kondycji przetrwać.

Jest przysłowie koreańskie „Gdy ogórek zaczniesz jeść z tej 
czy innej strony, nie zmieni to jego smaku”. Ta głęboka prawda  
oparta jest na tradycji dobrego obierania ogórka. Aby nie roz-
prowadzić gorzkiego smaku ogórka, obieramy go cieniuteńko od 
strony jaśniejszej w stronę ciemniejszą, od kwiatka do ogonka, 
niektórzy nie potrafiący tego zapamiętać (lub rozróżnić) obcinają 
marnotrawiąc ogórek po dwa cm z każdej strony. 

Z energetycznego punktu widzenia ogórek zapewni nisko-
kaloryczną dietę i po letnim wypoczynku, zakończeniu kampanii 
remontowej w elektrowniach, zdrowsi i wypoczęci przystąpimy 
do wyjaśniania, dlaczego ogórek nie śpiewa.
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