Hit sezonu! Dowiedz się, jak nie zatracić swojego indywidualnego stylu.
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Z

samej góry nasuwają mi się tematy z gazet i
poradników. Mądre słowa typu: „najlepiej i
stylowo jest miksować ubrania z wyższych
półek, z tymi z niższych półek”.
Na świecie ten zwrot oznacza tyle co:
ubrania z metką Chanel, LV, Prada itd… z ubraniami z
sieciówek typu H&M i Zara. W Polsce zazwyczaj tego
typu porady można sobie odpuścić, bo wyższa półka to
u nas najczęściej właśnie ta Zara… z czym mamy więc
to miksować? Z ubraniami z second hand’ów – ewentualnie, bo niżej od sieciówek są chyba tylko małe butiki, albo budy na rynkach z chińskimi wyrobami (pół
biedy, że chińskimi, tylko czemu to to się rozpada po
jednym praniu i nie chce się odkleić od ciała latem…).
Pierwsze spojrzenie więc mamy z głowy – w od2
niesieniu do realiów kraju możemy uznać miksowanie
tanich z drogimi za miksowanie H&M (tańszy) z Zarą
(jak na Polskę - mega drogo). Acha zapomniałam o
markach typu Solar i Simple…, generalnie Solar – ok.,
cały czas ma wierny fanklub mimo małych potknięć,
ale Simple… jakość na poziomie H&M, wzornictwo – z
gustami się nie dyskutuje, ceny – o wiele wyższe niż w
Solarze (wynik, każdy może dośpiewać sam).
Pierwsze spojrzenie więc mamy z głowy – w odniesieniu do realiów kraju możemy uznać miksowanie
tanich z drogimi za miksowanie H&M (tańszy) z Zarą
(jak na Polskę - mega drogo). Acha zapomniałam o
markach typu Solar i Simple…, generalnie Solar – ok.,
cały czas ma wierny fanklub mimo małych potknięć,
ale Simple… jakość na poziomie H&M, wzornictwo – z
gustami się nie dyskutuje, ceny – o wiele wyższe niż w
Solarze (wynik, każdy może dośpiewać sam).

Nie ma więc w sumie co miksować… W zasadzie w
każdym z tych sklepów można znaleźć ubrania dobre
i złe jakościowo, za wyższą i niższą cenę. Trzeba więc
wypośrodkować – co nam jest potrzebne, co kupujemy na parę sezonów, a co na jeden sezon i czy w ogóle
kupujemy. Chyba taki miks jest najrozsądniejszy. I nie
szarpać się na spodnie z metką D&G czy CK, za 500
czy 1000zł (ozdobione cekinami czy innymi dżetami),
bo to jest też średnia jakość z tzw. niższych poziomów
domów mody (którą w USA można złapać za 10USD).
Kolejnym punktem zaczepienia jest hasło: „jakość
musi kosztować”. Niestety coś w tym jest, nie da się
wyprodukować czegoś sensownego za 3zł… Wtedy odpowiedzią jest, albo mega promocja jadąca na
kosztach, albo bubel. Generalnie pod lupę też należy
wziąć fakt masowości, czyli dobra jakość przy w
miarę dużej produkcji może być niższa cenowo – patrz VW (ale nie darmowa!), a w pojedynczej produkcji
niewyobrażalnie droga – patrz Rolls-Royce (takie są
też założenia tych marek). Ta sama zasada dotyczy też
rynków niezwiązanych z motoryzacją.
Oczywiście są też i inne kryteria, bo marka może być
tylko nadmuchana i wtedy płaci się za napis, mega promocja może być chwytaniem się brzytwy – bo nikt nie
chciał tego wziąć, bo jakość słaba, albo coś z tym czymś
„nie tak” (patrz zakupy grupowe, tam pełno takich
kwiatków), albo wprost przeciwnie – wyprodukowanie
jest w miarę tanie, czasem wręcz nic nie kosztuje,
ale sama myśl, pomysł, kreacja – jest cenna. Zresztą
pomysł i umysł zawsze powinien być najcenniejszy,
reszta jest tylko kwestią technologii lub przyłożenia się
do sprawy.:)
Czyli mamy już dwie główne zmienne: cena i jakość
– i jak przy wszystkim, tutaj też obowiązuje zasada optimum, ekonomizowania, co mi się bardziej opłaca:
czy 5 par butów za 80zł każda czy 1 para za 400zł – cenowo wychodzi identycznie, ale bierzemy pod uwagę
kolejne zmienne: czy sobie nóg nie zniszczymy, co jest
ładniejsze, wygodniejsze i szala czasem wcale nie przechyla się na korzyść droższych…
Moda więc, nie musi być droga. Chyba, że jest to
typowa moda na jedno foto do gazety i jednorazowe
wyjście tzw. celebrytki, ale to już inna bajka.
Moda jest nie tylko sztuką wzrokową, ale też optymalizacji, dostosowywania potrzeb, realiów do nas
samych. Czyli wracając do utartego zdania z „gazety”,
miksowania droższego z tańszym, ale na zasadach ogólnie przyjętej użyteczności.:) █
ALEKSANDRA LUBCZAÑSKA

stylistka | www.lusty.pl
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Co w modzie piszczy?

Fot. ittybittybomb.com | sunnytulip.blogspot.com

ze możemy zrobić sobie zdjęcie w
przymierzalni, a później w domu na
spokojnie ocenić, czy dany hit faktycznie pasuje do naszej osobowości. Ja
tak często robię dlatego gwarantuję,
że to niezawodny sposób na nie uleganie chwilowej modzie.
Nigdy nie rezygnuję z zasady że
mniej znaczy więcej, dlatego taki total look w postaci pudru i pasteli - a

Hit sezonu

Nie wiem dlaczego te dwa słowa przyprawiają mnie
ostatnio o dreszcze i ból głowy. Mam wrażenie że z sezonu
na sezon zatracamy gdzieś swój indywidualny styl a
zaczynamy wyglądać jak żywe manekiny.

O

bserwując ulice polskich
miast czuję się jakby ktoś
oblał wszystko co możliwe
pudrową polewą. Z jednej
strony pocieszający jest
fakt, że coraz częściej wybieramy
kolor zamiast szarości, ale nie dajmy
się zwariować. To, że modelka w reklamie pięknie wygląda w mięcie od
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stóp do głów, nie znaczy, że i my musimy :-)
Sama chciałam za wszelką cenę
skusić się ostatnio na piękne miętowe
rurki i choć bardzo chciałam je mieć,
czułam się w nich i wyglądałam
jak lekarz przed wejściem na salę
operacyjną. Jeżeli nie jesteśmy pewne jak w czymś wyglądamy, zaws-

może pastelowego pudru - powoduje, że mam mdłości :-) Osobiście
uważam, że znacznie ciekawiej
wygląda jeden, maksymalnie dwa
akcenty danego koloru w stylizacji
niż nic nie mówiąca całość. Ale to są
właśnie tytułowe hity sezonu - wczoraj kwiaty, dziś pastele, jutro paski,
a kto wie co będzie później. I tak w
kółko, bo moda jak wszystko inne, zatacza koło i znów do nas wraca. Dlatego warto spojrzeć wstecz, poszukać
inspiracji u gwiazd kina czy sceny
muzycznej, a poszukiwanie własnej
drogi w ubiorze może wówczas stać
się wielką frajdą. A kiedy już znajdziemy swój własny i niepowtarzalny
styl, nie będzie potrzeby ubierania na
siebie wszystko co modne. Wówczas i
portfel będzie pełniejszy :-) █
www.melkfashiondiary.blogspot.com

Fot. becauseclothing.com

Jakiś dodatek - biżuteria?

Drogie Czytelniczki. Nie wiem jak Wam, ale mi często zdarza się wybrać na zakupy, w celu kupienia czegoś
wyjątkowego, co wręcz będzie do mnie „krzyczało” z wieszaka, po czym wracam do domu z niczym.

W

takich chwilach rekompensuję sobie bezowocne zakupy jakimiś dodatkami. To doskonały
sposób, aby urozmaicić to, co już mam w szafie, a przy okazji zaoszczędzić pieniądze.
Ostatnio moją uwagę zwróciły naszyjniki,
które mają imitować kołnierzyki. Pasują one szczególnie
do prostych zestawów, nadając im oryginalny charakter i
nawet zwykła, jednokolorowa bluzka w połączeniu z taką
ozdobą, zaczyna wyglądać ciekawiej. Choć naszyjniki tego
typu nie są dostępne w każdym sklepie, to jednak przy
odrobinie szczęścia, bez większego problemu, powinniśmy
je zdobyć. Warto w tym celu poświęcić chwilę i poszperać
trochę w Internecie-tam oferta jest zdecydowanie bogatsza.
Dominującymi kolorami kołnierzyków są złoto, srebro oraz
czerń. Pomimo tego, że są one dość spore, to dzięki lekkim
materiałom, z jakich są wykonane, nie obciążają naszej szyi.
Ciekawym rozwiązaniem są również naszyjniki w
kształcie półokręgu, o mocno zabudowanym, sztywnym
i grubym przodzie. Są one najczęściej wielokolorowe, na
wzór biżuterii etnicznej.
Jeśli wolicie ozdoby, które mniej rzucają się w oczy, to
proponuję Wam naszyjniki z przywieszkami. Jak na pewno
same zauważyłyście w tym sezonie dominuje przede wszystkim motyw zwierzęcy. Najczęściej spotkać możemy kolorowe sowy, papugi czy chociażby jelenie. Ten ciekawy trend
obecny jest również w dziale z kolczykami. Znajdziemy tam
zarówno małe sowy, czy jelenie rogi na sztyfcie, jak i ich
większe odpowiedniki.
Nie mogę nie wspomnieć o kolczykach, które zdecydowanie podbiły moje serce. Ich jedyną wadą jest to, że
niestety nie znajdziemy ich w standardowych sklepach z
biżuterią, ale przecież dla chcącego-nic trudnego. Mam tu

na myśli kolczyki typu ear cuff. Jest to alternatywa dla tych,
którzy zdecydowanie lubią wyróżniać się z tłumu. Znaleźć
je możemy również pod nazwą nausznice. To zupełnie
nowe spojrzenie na biżuterię, są niebanalne i w pełni
wykorzystują kształt uszu. W Internecie znaleźć możecie
wiele ogłoszeń osób, które same wykonują takie kolczyki.
Nausznice wykonywane są najczęściej przy użyciu kolorowych piór oraz łańcuszków. Podczas zamawiania wybranego egzemplarza dla siebie, można dodatkowo wprowadzić
zmiany, dzięki czemu każdy kolczyk jest niepowtarzalny i
dopasowany do osoby, która będzie go nosić.
Nowością, która w tym sezonie mocno opanowała rynek
biżuterii to pierścionki, które zakłada się na dwa palce. Są
one naprawdę doskonałym pomysłem, zarówno do chodzenia na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia ze znajomymi.
Choć mogłoby się wydawać, że jest to dość niewygodne,
to jednak gwarantuję, że nic takiego nie ma miejsca. Taka
biżuteria w bardzo oryginalny sposób podkreśla dłonie i
przykuwa do nich uwagę.
Dziewczyny!

Podczas zakupowych szaleństw nie zapominajmy jednak o tym, że nie jesteśmy chodzącymi „choinkami” i
wychodzenie z założenia, że im więcej, tym lepiej, w tym
przypadku nie jest słuszne. Biżuteria ma być dla nas, a nie
my dla niej. Jeśli zdecydujemy się na duży, widoczny naszyjnik, nie przytłaczajmy go dodatkowo ogromnymi kolczykami. To, że będziemy przyciągać wzrok na ulicy nie świadczy
o tym, że ludzie będą na nas patrzeć z zachwytem. Zasada
równowagi zdecydowanie będzie dla nas najlepsza █
ANNA CZERWIEC

23 l.
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Drugie życie ubrań, czyli

jak wyglądają zakupy w lumpeksach
Odpowiedni wygląd jest
często kluczem do wywarcia
dobrego wrażenia i przepisem na sukces. Składa się na
niego oczywiście nie tylko
typ urody danej osoby, ale
również to, jak jest ubrana.
Chodzi tu głównie o strój
właściwie dobrany do sytuacji, lecz także podkreślający
inydwidualny styl i
osobowość człowieka.
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W

ydawać by się mogło,
że dziś, w czasach
popularnych i wszechobecnych sieciówek, jak i (dla bogatszych i bardziej wymagających)
coraz większej ilości krajowych i
zagranicznych projektantów, uzyskanie efektu dobrej prezencji nie
jest trudne. Nic bardziej mylnego.
Obecność na rynku wielu marek
nie oznacza wcale, że są one łatwo
dostępne, głównie z powodu wysokich cen lub otwierania sklepów
tylko w dużych miastach.

Aby zdobyć wymarzone rzeczy, alternatywą mogą być poszukiwania w lumpeksach.
Poniedziałkowe przedpołudnie.
Wchodzę do jednego z poznańskich
lumpeksów, w którym rzeczy
sprzedawane są na wagę. W dosyć
dużym pomieszczeniu tłoczy
się wiele osób. Moje zdziwienie
wywołane taką ilością ludzi w dosyć
nietypowej porze tłumaczy dopiero kartka z napisem: Poniedziałek
– nowa dostawa. Rozglądam się i
zauważam, że oprócz wieszaków z
ubraniami stoją tu również kosze z

Fot. osobiscistylisci.pl | raspberryandred.blogspot.com | billiejeanstyle.blogspot.com

założą tego typu rzeczy, bo to jest
używane. Przecież przed nami w
sklepie ciuch przymierzyło ok. 10
osób i on również jest przepocony
i niekiedy brudny. Jeśli dokładnie
wypierze się te rzeczy, są one jak
nowe. Często trafiam na ubrania
z metkami, na których widnieje
cena kilkadziesiąt euro. Ja kupuję

dodatkami i pościelą oraz buty.
Kolejne spostrzeżenie: rzeczy nie
są podzielone ze względu na to,
jaką część garderoby stanowią,
lecz przemieszane. Dochodzę
do wniosku, że znalezienie
czegokolwiek
odpowiedniego w takim bałaganie, musi być
niezwykle trudne. Rozmawiam z
kilkoma klientkami lumpeksu i
wychodzę. Zastanawiam sie jednak, skąd bierze się tak ogromna
popularność tego rodzaju sklepów.
Odpowiedź na to pytanie
uzyskuję od 23-letniej Izy:
Dzięki ubraniom z lumpeksu nie wyglądam jak wszyscy
naokoło. Sieciówki szyją masowo. Kupując w second handach mam świadomość, że nikt
inny nie ubierze się tak samo jak
ja. Nie rozumiem obrzydzenia
ludzi, mówiących, że nigdy nie

to za 5 zł. Kupuję w lumpeksach
i się tego nie wstydzę. Wcale nie
dlatego, że nie stać mnie na zakupy w „markowych” sklepach, jak
ludzie nazywają sieciówki w centrach.
Na finansowy powód fenomenu szmateksów zwraca jednek
uwagę 43-letnia Bożena.
Kupuję w lumpeksach, bo najzwyczajnie w świecie nie stać
mnie na wyprawy do galerii
handlowych. Lubię atrakcyjnie
wyglądać, chcę podobać się samej
sobie, ale ze względu na sytuację
materialną, w której znajduję
się od kilku lat, nie mogę sobie
pozwolić np. na sukienkę za 200
złotych. Poza tym w lumpeksie często znajduję prawdziwe
perełki, których z pewnością nie
dostałabym w żadnej galerii.
Moje rozmówczynie wyraźnie
wskazują, że powodów, dla

których warto wybrać się do
second handu jest co najmniej
kilka. Kiedy jednak bardziej
szczegółowo wypytuję Izę o jej
przygodę z tym rodzajem sklepów okazuje się, że dziewczyna
nie zawsze była tak wierną ich
fanką:
W liceum co tydzień widziałam
koleżankę z klasy ubraną w
inne, coraz ładniejsze rzeczy.
Zazdrościłam jej tego. W końcu
zapytałam ją, gdzie ona to wszystko kupuje. Odpowiedź bardzo
mnie zaskoczyła. Opowiedziała
mi ona, jak co tydzień w dniu dostawy czeka w długiej kolejce na
otwarcie second handu. Mówiła o
walce, jaką niekiedy musi stoczyć
o ubrania z innymi klientami. Nie
chciałam w to wierzyć, wydawało
mi się że kolejki z PRLu już dawno minęły. Wtedy jeszcze nie
potrafiłam się przemóc i założyć
używane ubrania. Zapomniałam
o tym. Około roku temu byłam
z moją młodszą siostrą na zakupach w centrum handlowym.
Szukałyśmy odpowiedniej dla
niej sukienki. Niestety nic nie
znalazłyśmy. Wracając do domu
przejeżdżałyśmy
samochodem
obok największego second handu w naszej okolicy. Zobaczyłam
ogromny tłok, zaciekawiona
zahamowałam i powiedziałam
do mojej siostry: Co nam szkodzi?
Weszłyśmy. Była godzina 11:00 w
poniedziałek. To, co zobaczyłam
przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Opowieści mojej
koleżanki o tłoku okazały się
prawdziwe. Od razu moja siostra
znalazła dla siebie sukienkę. Zniecierpliwiona pobiegła do kasy, do
której wiodła 20-metrowa kolejka! Ja w tym czasie znalazłam
dla siebie mnóstwo fajnych ubrań
i tak to się zaczęło. Obecnie chodzę
do lumpeksu przynajmniej raz w
miesiącu. Zawsze w dniu dostawy.

To Ja Kobieta 11
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Co w modzie piszczy?

Od rana. Czekam ok.20 min. w kolejce, ale mi to nie
przeszkadza, bo wiem, że warto. Zawsze coś znajdę.
Nie jestem egoistką, szukam rzeczy nie tylko dla siebie,
ale również dla mamy i siostry. One zawsze wysyłają
mnie, ponieważ uważają, że mam talent do wyszukiwania wartościowych rzeczy. Ostatnio znalazłam
przepiękną sukienkę z asymetrycznym dołem, bardzo
podobna w sieciówce kosztuje ok.200 zł.
Bożena z kolei opowiada, że nigdy nie czuła
zahamowań przed ubieraniem rzeczy, które ktoś już
wcześniej nosił.
Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Kiedy
już coś znajdę, w domu odpowiednio to dezynfekuję i
piorę, a w razie potrzeby dokonuję drobnych przeróbek
krawieckich.
Obie kobiety są zgodne co do jedngo – nie zawsze
w lumpeksie znajduje się ładne rzeczy. Przy poszukiwaniach przydatna jest duża dawka cierpliwości,
czas i wiedza, co najbardziej by się nam przydało.
Mam swoją technikę szukania. Nigdy nie
przeglądam wszystkich ubrań. Stoję z boku i patrzę.
Przebiegam wzrokiem po strukturze materiału i już
wiem, co muszę mieć! – mówi Iza.
Bożena dodaje: Oczywiście nie za każdym razem
wpadnę na rzecz, którą po prostu pokocham. Czasami przez kilka wizyt nie udaje mi się wygrzebać
niczego interesującego. Zdarza się, że obejrzę każdy
ciuch i nic mi się nie spodoba, ale jest też tak, chociaż
bardzo rzadko, że przejrzę dosłownie kilka wieszaków i znajdę prawdziwe skarby.
Podczas zakupów w lumpeksach warto pamiętać,
że wskazany jest umiar. Nawet jeśli bluzki są po 5 zł,
a spodnie po 10 nie musimy od razu kupować hurtowych ilości. Każdą rzecz należy dokładnie obejrzeć
– kiedy coś jest odrobinę za duże, dobra krawcowa
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odpowiednio dopasuje ubranie do naszej figury, jeśli
jednak jakaś rzecz jest za mała o 2 rozmiary, nie warto tego kupować (nie zdarzy się cud, który sprawi, że
schudniemy w mgnieniu oka 10 kg). Nawet najmniejsza wada każdej rzeczy nie powinna umknąć naszej
uwadze. Nie każda plama jest możliwa do usunięcia,
tak samo jak zaszywanie nie każdej dziury ma sens.
Iza zwraca również uwagę, że nie wszystkie części
garderoby wybiera w second handach:
Nie potrafię przekonać się do zakupu tam butów,
torebek i bielizny. Gdy patrzę, jak ludzie grzebią w
dziale z bielizną, obrzydza mnie to. Torebek i butów
nie jestem z kolei w stanie tak dokładnie wybrać.
Zarówno Iza, jak i Bożena są idealnymi dowodami na to, że dzięki zakupom w lumpeksach można
wyglądać naprawdę świetnie, a często nawet mieć
strój, który sprawia wrażenie niezywkle luksusowego
i szykownego.
Nie jest istotne to, gdzie kupujemy nasze ubrania, ale to jak je dobieramy i jak się w nich czujemy.
Odpowiednie podejście i spora ilość czasu pomogą
nam w wyszukaniu rzeczy, których nie będzie mieć
nikt inny, a przy tym pozwoli to nam zaoszczędzić
spore kwoty pieniędzy. Przede wszystkim jednak
sprawimy, że podarujemy ubraniom drugie życie, a
same poczujemy satysfakcję z tego, że przy odrobinie
zaangażowania udaje nam się tworzyć swój indywidualny styl i nie wyglądać jak kolejna kopia sklepowego manekina. █
Beata KAPUSTA

21 l., studentka

Fot. mikehenryphoto.com
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Zwierzenia pracującej studentki

czyli jak nie popaść
w monotonię
Mam 21 lat za sobą. Mam
wspaniałą rodzinę, cudowne
rodzeństwo, kochanego faceta

Fot. richpersonality.blogspot.com | itsabridesworld.wordpress.com

i zaufaną przyjaciółkę.

M

ogłoby się wydawać:
„mam wszystko, mam
szczęście w życiu” Ale
czy faktycznie tak jest?
Czy naprawdę jestem
szczęśliwa? - zastanawiam się...
Natłok prac zaliczeniowych, wciąż
rosnąca góra materiałów do nauki,
bo przecież powoli zaczyna się kolejna sesja, a na dodatek praca, która nie
pozwala mi zapomnieć o sobie. Wracam zmęczona po całym dniu i nagle
zostaję przytłoczona obowiązkami domowymi. Popadam w monotonię.
Kiedy odnaleźć czas na relaks i odpoczynek?
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W tym całym życiowym zamieszaniu
ciężko czasem jest odnaleźć czas dla
najbliższych i przyjaciół, a zwłaszcza
dla siebie samej. Zniesmaczona tą
kilkuletnią stagnacją ruszam w poszukiwania idealnego sposobu na lepsze,
wolniejsze życie bez biegu i nudnej,
męczącej rzeczywistości...
Nowy wygląd = nowa „ja”

Tak na początek, na lepszy humor
zaczynam od poprawy swojego samopoczucia. Jak wkraczać w nowe życie
to tylko z nową „ja”! Odświeżam szafę,
i wprowadzam nowe barwy w moje
szare życie. „Wiosna już trwa” powtarzam sobie w myślach. A promiennego
wyglądu dodają mi moje nowe włosy,
w kolorze słońca i morskiego piasku.
Z precyzją wykonany makijaż dodaje
mi pewności siebie. Czy mogłabym
czegoś chcieć więcej? Teraz czuję się
atrakcyjniejsza i bardziej kobieca,
nic bardziej nie cieszy jak słowa znajomych „wyglądasz rewelacyjnie”!
Czas na zdrowie

Nigdy wcześniej nie stosowałam
diet, nie odchudzałam się i teraz też
tego robić nie zamierzam. Ale po co
faszerować się fast foodami, przelotem między zajęciami a pracą? Teraz
wzbogaciłam moje posiłki o zdrowe
owoce, świeże soki i jogurty, dzięki

którym czuję się lżej. Oczywiście
czasem pozwolę sobie na kawałek
czekoladki, która wprawia mnie w
dobry nastrój!
Na sportowo

Inwestycja w nowy dres i w nowe
obuwie sportowe się opłaciła.
Przyznaję się bez bicia – sport to
zawsze była dla mnie czarna magia.
A dzisiaj minimum co drugi dzień
wykonuję 40 minutowe treningi.
Krople potu na zdrowej, promiennej skórze, napięte mięśnie i to
przyjemne uczucie zmęczenia po
ćwiczeniach daje mi oprócz zdrowia
satysfakcję, że mogę, że chcę więcej!
Segregacja życia

Na koniec pozostało mi tylko
poukładać swoje życie. Oddzielić
przyjemności, radości od monotonii i zmęczenia. Każdy dzień ma
swój odpowiedni schemat, którego
zamierzam się trzymać: najpierw
obowiązki, potem przyjemności! W
ten sposób nie spędzę całego mojego dnia z myślą, że jeszcze mam
coś do zrobienia. Mój umysł odpoczywa tym samym ja również.
Dzięki tym kilku zabiegom i zmianom w moim życiu czuję, że mam
więcej cierpliwości, pewności,
kobiecości w sobie, a przede wszystkim więcej czasu aby poświęcić go
sobie i innym. Każda z nas odnajdzie inny sposób na zachłyśnięcie
się powietrzem i chwilą spokoju.
Tak niewiele trzeba aby wyglądać na
wypoczętą, zdrową i wysportowaną.
Ale najważniejsze jest to, aby chcieć
wziąć swoje życie w garść póki nie
jest za późno.
Mam 21 lat i wiem jak chcę żyć! █
PAULINA DORNA

Studentka Turystyki
Międzynarodowej w Poznaniu

Filtry
przeciwsłoneczne
C ała prawda o opalaniu - czyli dlaczego warto używać
kremów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym?
To, że promienie UV szkodzą naszej skórze, wiemy nie od
dziś. Wiemy też doskonale, że nie da się go uniknąć w żaden
sposób, nawet w cieniu, czy pod kapeluszem z szerokim
rondem - w tym wypadku promienie odbijają się od betonu,
piasku czy wody.
Namawiam Was dziewczyny, abyście chroniły swoją
skórę i stosowały kremy od najmłodszych lat, bowiem uszkodzenia spowodowane przez słońce kumulują się i zmarszczki, które zauważycie w wieku 40 lat, zaczęły powstawać pod
wpływem działania promieniowania słonecznego już, gdy
miałyście 5 lat!
Skuteczną ochroną jest krem z zawartością dwutlenku
tytanu, tlenku cynku, czyli takie o współczynnikach SPF 20,
30, 50. Dzięki tak wysokiej ochronie zmniejszycie ryzyko
powstawania przebarwień, odbarwień, raka skóry i przedwczesnego występowania zmarszczek.
Kosmetyk z filtrem powinno się nakładać hojnie na
wszystkie okolice skóry, które są narażone na światło
słoneczne (twarz, szyja, dekolt, dłonie) na dwadzieścia minut przed wyjściem z domu tak, by jego składniki mogły się
wchłonąć i dotrzeć na swoje miejsce. Jeżeli macie problem
z przetłuszczającą się cerą zalecam zastosowanie podkładu
z wysokim filtrem, zamiast kremu z filtrem, a jako bazę pod
podkład zastosujcie swój krem do codziennej pielęgnacji.
Dla tych, którzy wybierają się na wakacje nad morze lub
uprawiają sport na powietrzu, tym samym dużo się pocą,
polecam preparaty wodoodporne. █
Katarzyna Kowalska

Studentka WSZUiE w Poznaniu
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ABORCJA
prawo wyboru czy zwykłe morderstwo?
W naszym społeczeństwie nieustannie trwa dyskusja na temat
roli kobiety. Możemy wyróżnić dwa ogólnie panujące poglądy.
Pierwszy - feministyczny, według którego kobieta powinna mieć
takie same prawa jak mężczyzna, posiadać możliwość rozwoju, realizacji ambicji, a także decydowania o tym kiedy i czy w
ogóle chce zostać matką.

D

rugi głosi, że zostałyśmy
stworzone głównie do
macierzyństwa i dbania o
domowe ognisko.
Coraz więcej z nas
nie zgadza się z tym stanowiskiem
i staje po stronie ruchów feministycznych. Najbardziej drażliwą i
poróżniającą kwestią w całym sporze opinii jest prawo do aborcji.
Zgodnie z ustawą o planowaniu
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rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, aborcja jest
dopuszczalna tylko w trzech
przypadkach:
- gdy ciąża stanowi zagrożenie
dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej (do chwili osiągnięcia
przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem
kobiety ciężarnej) - wystąpienie tej

okoliczności stwierda lekarz inny
niż przeprowadzający zabieg aborcyjny
- kiedy badania prenatalne lub
inne przesłanki medyczne wskazują
na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego
i
nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu
- jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego;
wystąpienie tej okoliczności stwierdza prokurator.
Pomimo ogromnych ograniczeń,
istnieje oczywiście możliwość
nielegalnego
przeprowadzenia
zabiegu. Lekarz, który go dokona
podlega jednak karze pozbawienia
wolności.
Czy mimo wszystko tak kategoryczne podejście prawodawców do problemu jest słuszne?
Czy nie lepiej byłoby dać kobiecie
możliwość wyboru i zdecydowania,
czy jest gotowa na macierzyństwo?
Możemy przypuszczać, że legalna aborcja mogłaby nieść szereg pozytywnych skutków, w tym

świadome posiadanie dziecka, zmniejszenie problemów finansowych
młodych kobiet i większe skupienie
na rozwoju potomstwa.
Niesłuszne jest generalizowanie
i stwierdzanie, że niechciane
ciąże to problem głównie niewyedukowanych i bezmyślnych nastolatek. Często dotyka on młode kobiety,
które chcą się rozwijać, mają plany i
są w stanie wiele w życiu osiągnąć.
Każdy miewa w życiu chwile zapomnienia, ale nie każdy czuje się
gotowy, by ponieść konsekwencje
swojej nieodpowiedzialności.
Tak właśnie było w przypadku
23-letniej Magdy.
Cała historia miała miejsce na 1.roku studiów. Z Pawłem
spotykaliśmy się przez kilka miesięcy
jako przyjaciele, ale ciągle byla
między nami jakaś chemia. Po jednej z imprez u jego kolegi byliśmy
kompletnie pijani i zostaliśmy na
noc. W sumie nie mieliśmy chyba
świadomości tego, co robimy. Dopiero na drugi dzień dotarło do nas,
że uprawiliśmy seks...bez zabezpieczenia. Wszystko było w porządku,
chociaż nie rozmawialiśmy o tym, co
się stało. Mieliśmy się spotkać, ale nie
doszło do tego. Temat naszego jednorazowego seksu w ogóle nie istniał.
Ja jednak nie mogłam zapomnieć
o całym wydarzeniu. Miałam złe
przeczucia, więc poszłam do ginekologa. Kiedy pokazałam mu mój
kalendarzyk cyklu, stwierdził, że
akurat w tym czasie miałam dni
płodne. Było jednak za wcześnie,
żeby stwierdzić ciążę. Załamałam
się. To był szok. Gdy wróciłam do
domu, opowiedziałam o wszystkim koleżance. Od razu zaczęłyśmy
zastanawiać się nad rozwiązaniem,
a konkretniej nad tym skąd wziąć
pieniądze na usunięcie ciąży.
Szukałam w internecie informacji o tabletkach wczesnoporon-

nych. Pawłowi na początku o niczym nie powiedziałam. Musiałam
przemyśleć całą tę sytuację, a przy
okazji czekałam na okres. W końcu
jednak zrozumiałam, że sytuacja jest poważna i muszę z nim
porozmawiać. On nie przyjmował
do siebie tej wiadomości. Próbował
przeanalizować ze mną każdy
szczegół tamtej nocy i ustalić czy to w
ogóle możliwe,, żebym była w ciąży.
Po tej rozmowie miałam zrobić test.
Okres spóźniał mi się juz 5 dni. Kiedy
czekałam na wynik, byłam po prostu
sparaliżowana. Rezultat zwalił mnie
z nóg, był negatywny. Kamień spadł
mi z serca. Jemu zapewne też, na

blemu w sposób nieinwazyjny. Poza
tym wiem, że nie każdy lekarz jest
skłonny przeprowadzić aborcję.
Kiedy pytam Magdę, dlaczego ma tak radykalne poglądy i czy
na pewno nie chciałaby utrzymać
ciąży, odpowiada:
Szczerze? Nie wyobrażam sobie pchania wózka w wieku 20 lat
w dziurawych butach. Tak właśnie
to widzę, bo zakładam, że byłabym
bez wykształcenia, pracy i środków
do życia. Nie wiadomo też czy nie
zostałabym samotną matką. Myślę,
że na wszystko jest odpowiedni czas dzieci powinno się mieć wtedy, kiedy
posiadamy już jakiś status i zabezpie-

Uznawanie, że dziecko to
dar Boży jest zdecydowanie
przestarzałe. Oczywiście w mojej
rodzinie nikt nie mógłby dowiedzieć
się o aborcji
drugi dzień w końcu dostałam okres,
a on napisał mi, że nigdy tak się nie
cieszył.
Historia Magdy zakończyła się
dobrze. Dziewczyna zdecydowanie
podkreśla, że gdyby jednak była
w ciąży, nie zawahałaby się przed
podjęciem decyzji o aborcji.
Jedyna
moja
wątpliwość
dotyczyła kwestii finansowej. Nie
miałam pojęcia skąd wziąć tyle
pieniędzy – zarówno zabieg jak i tabletki są bardzo drogie, ale również
niezbyt dostępne. Czytałam na
forach, że niektóre dziewczyny
musiały np.wyjechać do Czech, żeby
te tabletki kupić. Cieszę się, że w
końcu nie musiałam podejmować
takiej decyzji. Gdybym jednak
musiała, wolałabym pozbyć się pro-

czenie materialne. Nie powinny one
przekreślać planów, a młode kobiety
nie powinny dla nich rezygnować
z ambicji i marzeń. Teoretycznie
moje podejście do kwestii usuwania
ciąży kłóci się z moją wiarą. Myślę
jednak, że Kościół katolicki nie dostosowuje się do współczesnych realiów. Uznawanie, że dziecko to dar
Boży jest zdecydowanie przestarzałe.
Oczywiście w mojej rodzinie nikt nie
mógłby dowiedzieć się o aborcji, bo
spotkałoby się to z krytyką. Jest to
w moim otoczeniu po prostu niedopuszczalne.
Nie każda kobieta byłaby mimo
wszystko zdolna do podjęcia takich kroków. Dla Magdy określanie
dziecka jako daru jest śmieszne i nienowoczesne, dla innej dziewczyny
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może być z kolei po prostu stwierdzeniem prawdy. Niewiele 20-latek cieszyłoby się z faktu bycia w
stanie błogosławionym, ale część
z nich uważa, że należy liczyć się z
konsekwencjami wszelkich swoich
działań, nawet jeśli pozbawiają nas
one możliwości spełniania marzeń.
Tak właśnie myśli 20-letnia
Paulina:
Znalazłam się raz w podbramkowej sytuacji. Byłam absolutnie przekonana o tym, że jestem w
ciąży. Po prostu metoda antykoncepcji, którą stosowaliśmy z moim
chłopakiem nas zawiodła. Naprawdę
czułam się fatalnie ze świadomością,
że prawdopodobnie mam gdzieś
pod sercem małe nasionko, które będę musiała wychować. Mimo
to nigdy, ani przez moment, nie
pomyślałam, że mołgabym usunąć
ciążę. Nawet nie wyobrażasz sobie
jak się ucieszyłam, kiedy okazało się,
że jednak nie będę jeszcze mamą –
opowiada dziewczyna.
Paulina podkreśla, że nie potrafi zrozumieć, jak można być tak
okrutnym i nieczułym, żeby zabić
swoje maleństwo.
Dziecko, nieważne w jakim mo-

Dziecko, nieważne
w jakim momencie
życia kobiety się
pojawia, jest
niezwykłym
podarunkiem
od losu.
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mencie życia kobiety się pojawia,
jest niezwykłym podarunkiem od
losu. Poza tym jest człowiekiem,
kóry zasługuje na to, by żyć. Kiedy słyszę hasła feministek o tym, że
w początkowej fazie ciąży istnieje
tylko zarodek, który z dzieckiem
ma niewiele wspólnego, po prostu
wszystko się we mnie gotuje. Pytam
wprost: skoro nie jest dla Was problemem zabicie kilkutygodniowe-

go płodu, to dlaczego nie zabijacie
pięcio- czy dziesięcioletnich dzieci?
Nie będę kłamać – gdyby okazało
się, że jestem w ciąży, ciężko byłoby
mi to zaakceptować, ale na pewno
nie odrzuciłabym mojego dziecka. Z
całych sił starałabym się je pokochać
i zapewnić mu życie na poziomie,
chociaż wiem, że byłoby to trudne – nie mogłabym iść na studia,
pracować pewnie też nie.
Kiedy pytam czy jej stanowisko
ma coś wspólnego z religią albo zasadami wyniesionymi z domu, Paulina odpowiada:
Jestem katoliczką, ale myślę, że
moje podejście do kwestii usunięcia
ciąży nie ma nic wspólnego z wiarą,
ani nawet z rodziną. Ja po prostu
mam takie zasady. Uważam, że życie
człowieka jest największym dobrem i
trzeba je bezwzględnie chronić.

Słowa Magdy i Pauliny pokazują
jak różne podejście prezentować
można wobec tak poważnej i delikatnej zarazem kwestii, jaką jest
aborcja. Obowiązujące w Polsce
prawo, jednoznacznie określa, że
kobieta nie ma prawa decydowania,
czy jest gotowa na bycie matką.
Można powiedzieć, że ustawa zmusza nas do ponoszenia konsekwencji
swoich czynów. Rzeczywiście, w
tej jednej sprawie zakaz usuwania
ciąży, jest słuszny – musimy brać
odpowiedzialność za siebie, za to, co
robimy oraz za dziecko, którego pojawienia się nie możemy wykluczyć.
Zanim jednak kiedykolwiek ocenicie, drogie Czytelniczki, kobiety,
które dokonały aborcji lub mają
taki zamiar, spróbujcie obiektywnie podejść do problemu. Zdaję
sobie sprawę, że w tak złożonej
sprawie obiektywizm jest raczej
trudny do osiągnięcia, ale warto do każdego przypadku podejść
indywidualnie. Łatwo powiedzieć
komuś, że powinien myśleć o konsekwencjach zanim decydował
się na seks, ale musimy zdawać
sobie sprawę z tego jak trudnych
wyborów muszą dokonywać niektóre kobiety i nie przekreślać ich
za jednorazową pomyłkę. Zawsze
przecież za tą pomyłką stoi jakiś
mężczyzna. Nierzadko, nienadający
się na ojca. Dlatego też świadome
macierzyństwo jest niezwykle istotne i warto walczyć o prawo do
niego. Pozwala ono spełniać swoje
ambicje, a jednocześnie decydować
kiedy jest się gotowym na przyjście
małego człowieka. Człowieka, który
będzie rzeczywiście darem Bożym,
a nie rezultatem wpadki. █
Beata KAPUSTA

21 l., studentka

To Ja Kobieta 19

Tematy tabu
Fot. sheknows.com

Kiedy nałóg
niszczy życie
Każda z nas ma w swoim życiu lepsze i gorsze dni. Brak
porozumienia z szefem, trudności na uczelni, skomplikowane relacje z partnerem lub w rodzinie, kompleksy – wszystko to wpływa na nasze samopoczucie i może
doprowadzić do poważnych problemów.
Niektóre
kobiety
potrafią
zdystansować się do siebie i świata.
Szukają ukojenia w rzeczach, dzięki
którym się relaksują. Może to być
naprawdę wszystko: sport, masaż,
muzyka, dobry film czy książka.
Część kobiet jednak nie potrafi tak
łatwo odciąć się od całego zła, które
je spotyka i nie zdając sobie często
sprawy z całej sytuacji, wpada w
różnorakie nałogi.
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Czym jest nałóg? Słownikowa
definicja podaje, że jest to przymus przyjmowania substancji,
uzależnienie psychiczne i fizyczne
od niej. Naukowcy wskazują jednak, że nałóg to nie tylko palenie
papierosów, spożywanie alkoholu
czy branie narkotyków. Nałogiem
może stać się w rzeczywistości
każda czynność, bez której nie
możemy się obejść. Co więcej, przekonanie, że np.alkoholizm zaczyna
się wtedy, gdy ktoś codziennie upija
się do nieprzytomności, jest absolutnie mylne. Specjaliści dowodzą,
że nałóg ma swój początek już
wtedy, gdy regularnie musimy coś
zrobić – np. co tydzień spalić blanta
czy raz w miesiącu kupić nowe buty
i w żaden sposób nie potrafimy sobie tego odmówić. Przyjmując, że
te naukowe założenia są prawdą,
stwierdzamy, że każde przyzwyczajenie może być zgubne. Nie
warto jednak popadać w przesadę
i zastanawiać się, czy każda
regularność w naszym życiu jest negatywna. Realny problem pojawia
się wtedy, gdy bliskie nam osoby
zwracają uwagę na to, że dzieje się
z nami coś złego lub dodatkowo
same doświadczają negatywnych
skutków naszego postępowania.
Nie wszyscy zwracają uwagę na
krytykę, prośby czy nawet groźby
ukochanych osób. Przyznaje to
55-letnia Anna.
Przez wiele lat tkwiłam w szponach nałogu i nie umiałam się z
niego wyrwać. Nawet teraz, gdy
już od kilkunastu miesięcy jestem
trzeźwa, ciężko mi o tym wszystkim mówić. Wiesz co jest najgorsze?
Ślepota, na którą cierpi uzależniony
człowiek. Ja właśnie byłam ślepa.
Nie zauważyłam, jak bardzo
zaczęłam się staczać. Najbardziej
boli mnie teraz to, jak niszczyłam
życie moim dzieciom. Chociaż ból

ten trochę koją teraz uśmiechy na
ich twarzach i zrozumienie, jakie od
nich otrzymuję. Są one już dorosłe,
ale myślę, że ciągle mają w pamięci
awantury, które urządzałam.
Kiedy
proszę
Annę,
by
opowiedziała o początkach swojego nałogu, kobieta mówi, że zaczęło
się niewinnie. Przyznaje, że zawsze
czuła wyjątkowy pociąg do alkoholu, ale po tym, jak urodziła córkę
(w wieku 25 lat) kompletnie się
zagubiła.
Nie potrafiłam się odnaleźć w
nowej sytuacji. Poza tym ciagle
miałam kompleks ”tej gorszej”. Mój
mąż pochodzi z dobrze sytuowanej
rodziny, a ja... No cóż, nie chciałabym
o tym opowiadać. Kiedy moja córka
była malutka, odnosiłam wrażenie,
że rodzina męża potrafi się nią
zajmować lepiej ode mnie. Zaczęłam
więcej pić, na odstresowanie.
Anna wyznaje, że kłopoty
zaczęły się bardzo szybko.
Potrzebowałam pić coraz więcej
i coraz częściej. Po pewnym czasie piłam codziennie. Później było
tylko gorzej. Urodził się mój syn, a
ja jedyną radość znajdowałam w
kieliszku. Z wiekiem, robiłam coraz gorsze rzeczy. Kiedyś rozbiłam
szklankę na głowie mojego Adasia.
Do tej pory nie potrafię sobie tego
wybaczyć. Moja „nieprzytomność”,
bo tak to nazywam trwała ponad
20 lat. Co sprawiło, że w końcu, po
tak długim okresie, postanowiłam
na nowo być dobrym i przede wszystkim „czystym” człowiekiem? Strach
przed samotnością. Zauważyłam, że
jestem kompletnie sama. „Po drodze” odszedł ode mnie mąż, straciłam
wszystkich przyjaciół, nawet dzieci
przestały przyjeżdżać do rodzinnego
domu. Obudziłam się, gdy w Wigilię
2010 roku siedziałam przy stole
bez kogokolwiek u boku. To wtedy
postanowiłam, że nie chcę starzeć

się bez bliskich. Poszłam do lekarza i poprosiłam o pomoc. Obecnie
przechodzę terapię farmakologiczną
i psychologiczną.
Na moje pytanie, czy cieszy
się z tego, że udaje jej się powoli
wychodzić na prostą i czy nie boi
się, że jej problemy mogą powrócić,
Anna odpowiada:
Nigdy wcześniej nie czułam się ze
sobą tak dobrze jak teraz. Zaczęłam
bardziej dbać o swoje zdrowie i swój
wygląd. Przede wszystkim jednak
próbuję wynagrodzić moim dzieciom wszystkie lata, przez które
niszczyłam siebie i je.
Doświadczenia Anny wskazują,
że nawet po wieloletnim byciu na dnie można powrócić na
powierzchnię. Trzeba tylko bardzo
chcieć i mieć bodziec, który popchnie nas do zmian. Nie każdy jednak
ma tyle szczęścia.
Niektórzy, tak jak 35-letnia Karolina, nie widzą drogi powrotu do
normalnego życia.
Jaki jest mój problem? Hmm...
Ciężko mi to przyznać, ale jestem zakupoholiczką... Zaczęło się
niewinnie. Po studiach dostałam
się na staż do prestiżowej kancelarii, a później zaproponowano mi
tam pracę na stałe. Pierwsza pensja,
którą otrzymałam, wprawiła mnie
w osłupienie. Nigdy nie miałam
tylu pieniędzy. Cieszyłam się jak
niemądra, ponieważ w moim domu
nigdy się nie przelewało. Jako nastolatka musiałam nosić ubrania
po siostrze, a dalekie kraje znałam
tylko z opowieści znajomych. I nagle mogłam sobie pozwolić na drogie
buty czy częste wizyty u fryzjerki.
Karolina zaznacza, że nigdy
nie była materialistką, ale nadmiar
obowiązków i wygórowane oczekiwania szefa sprawiły, że zaczęła
czuć ciągłą konieczność odreagowania.

W pracy zaczęto stawiać mi coraz wyżej poprzeczkę. Dostawałam
coraz
trudniejsze
sprawy.
Wiedziałam, że nie mogę nikogo
zawieść – przełożonych, rodziny, a
przede wszystkim samej siebie. W
ciągu tygodnia pracowałam od rana
do nocy, ale gdy nadchodził weekend rzucałam się w wir zakupowego szaleństwa. Na początku każdy
zakup rozważałam kilka razy, ale z
czasem coraz łatwiej przychodziło
mi wydawanie pieniędzy. Sukienka
za 700 złotych, buty za 500? Nie
było problemu. Podawalam ekspedientce kartę płatniczą, a w zamian
dostawałam piękną rzecz. Niestety,
radość z nowego ubrania czy gadżetu
szybko mijała i już planowałam
shopping na następny weekend. Z
czasem kupowałam coraz droższe
rzeczy, ale moja wypłata nie
wzrastała współmiernie do wydatków. Zaczęłam się zadłużać. Najpierw założyłam kartę kredytową,
później drugą. Ostatnio wzięłam
kredyt na nowe auto, kolejny na
wysokiej jakości laptopa i kilka par
nowych włoskich butów.
Wprost pytam Karolinę, czy nie
potrafi zwrócić się do kogokolwiek
z prośbą o pomoc. Dziewczyna
odpowiada:
Do kogo miałabym pójść? Nie
mam partnera, jestem singielką,
moim rodzicom też nie mogę
powiedzieć, nie zrozumieliby, to
ludzie starej daty. Poza tym nie
wyobrażam sobie tego wszystkiego.
Poszłabym na terapię i co? Nie wiem,
czy coś by mi ona dała. Byłam już
raz u psychologa, ale zrezygnowałam
ze spotkań. Moja przyjaciółka
przestała się do mnie odzywać.
Mówi, że nie chce patrzeć na to jak
wpadam w uzależnienie i nie pozwalam sobie pomóc. Brakuje mi
jej, ale mam wrażenie, że ona mnie
nie rozumie. Nie chcę rezygnować z
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zakupów. To jedyne, co pomaga mi
zapomnieć o całotygodniowym stresie. Boję się tylko jednego, mianowicie tego, że chęć posiadania kolejnych
rzeczy pochłonie mnie tak bardzo,
że wpadnę w długi, z których już
nie wyjdę. Teraz mam problemy ze
spłatą kredytów, a ciągle chcę czegoś
nowego. Nie wiem co będzie dalej,
zobaczymy.
Skutki nałogów są różne, przede
wszystkim należy zwrócić uwagę
na to, czy przez swoje słabości nie
niszczymy komuś życia. 20 - letnia uzależniona osoba sprawia
wiele bólu swoim rodzicom i
przyjaciołom. Singiel przez nałogi
niszczy głównie swoje życie. Najtrudniejsza wydaje się sytuacja, w
której dorosły człowiek posiadający
partnera i dzieci, nie potrafi zerwać
z alkoholizmem czy narkomanią.
Sam spada na dno, ale też od samego początku determinuje życie
swoich potomków, wpływając na
ich rozwój, charakter i relacje z innymi ludźmi.
Wyrwanie się z nałogu i
rozpoczęcie lepszego życia jest
niezmiernie skomplikowane i
wymaga ogromnie silnej woli.
Zazwyczaj motywacją do zmiany
jest utrata bliskiej osoby. Czasami jednakże nawet taka tragedia
nie daje skutków. Gdzie szukać
pomocy? Jeśli mamy kogoś bliskiego, najlepiej pójść ze swoim
problemem do tej właśnie osoby.
Warto również spróbować terapii grupowej, chociaż na początku
może ona wydawać się wielkim
wyzwaniem. Przede wszystkim jednak, podstawowym bodźcem do
zmiany powinna być chęć zrobienia
tego dla samej siebie i dla własnej
satysfakcji. █
Beata KAPUSTA
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Inna opcja
czyli
opowieść
o koleżance
lesbijce
Prawa do miłości i posiadania rodziny postrzegane są jako naturalne i
niepodważalne. Wszyscy jesteśmy zdania, że każdy człowiek powinien być kochany i otaczany przez osoby, na których
mu zależy. Wydawać by się mogło, że
rzeczywiście tak jest.
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Teoretycznie jesteśmy społeczeństwem uważającym, iż
prawo do szczęścia jest tym głównym, którego nie można
nikogo pozbawić. Jak się jednak okazuje teoria pozostaje tylko teorią, a wzniosłe hasła, które ciągle powtarzamy są wyłącznie frazesami bez pokrycia. Najprostszy
przykład? Zachowanie większej części społeczności wobec
mniejszości seksualnych.
Obecnie panuje przekonanie, że normalny człowiek
to człowiek heteroseksualny. Nie jest wiadome, gdzie
można doszukiwać się przyczyny takiego myślenia. Być
może jest to przeświadczenie wynikające z religii, w której
funkcjonujemy. Kościół katolicki za jedyną dopuszczalną
formę rodziny uznaje tę w skład której wchodzi kobieta i
mężczyzna, neguje natomiast dopuszczalność istnienia tej, w której oboje
partnerów są jednej płci.
U podłoża może też leżeć
model, jaki wynieśliśmy
z domu. W końcu to, co
jest nam nieznane często
wywołuje brak zrozumienia. Może też po prostu umysł człowieka jest
zbyt
ograniczony,
by
mógł przetworzyć oraz
zrozumieć słuszność i
nieszkodliwość istnienia
par
homoseksualnych.
Przez nasze ograniczenia
pary te zazwyczaj muszą
żyć w ukryciu, co wpływa
na jakość ich związków.
Na szczęście są wśród
nas osoby, które odnoszą się do związków lesbijek czy też
gejów odpowiednio, tzn.traktują ich na równi ze swoimi
heteroseksualnymi znajomymi.
Doskonałym przykładem może być tu 30-letnia Ania,
która w czasie pobytu w Chicago zaprzyjaźniła się z lesbijką.
Toni poznałam w październiku 2010 roku. O jej orientacji nie wiedziałam przez dosyć długi czas i to tylko z powodu pewnych zawiłości języka. Toni pochodzi z Meksyku, więc
porozumiewałyśmy się po hiszpańsku (ja wcześniej dosyć
dobrze opanowałam ten język). W hiszpańskim nie ma
rozróżnienia na partnera i partnerkę, dlatego też, gdy ona
mówiła „mój partner” nie wpadłam na to, że może chodzić
o kobietę.
Na moje pytanie w jakich okolicznościach dowiedziała
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się prawdy i jak na nią zareagowala, Ania odpowiada:
Raz wybrałam się do parku, gdzie miałam się spotkać z
Toni. Kiedy się już zobaczyłyśmy, Toni przedstawiła mi swojego partnera, a raczej partnerkę – Elizabeth. Dobrze, że
miałam na nosie okulary przeciwsłoneczne, bo dziewczyny
chyba wystraszyłyby się mojej miny. Byłam naprawdę zaskoczona, ale absolutnie nie w negatywnym sensie. Po prostu wcześniej nawet do głowy by mi nie przyszło, że Toni jest
lesbijką!
Jak później wyjaśnia mi Ania, na jej zdziwienie wpłynęła
zapewne sama osoba Toni.
Ludzie zazwyczaj myślą, że lesbijki są bardzo męskie
i dosyć zaniedbane. Ja chyba również gdzieś z tyłu głowy
miałam taki obraz, a
Toni jest niezwykle piękną
i kobiecą osobą, poza
tymodniosła w życiu sukces
i jest na naprawdę wysokiej
pozycji.
Ania
wyznaje
mi
również, że przez pewnien
model, który panuje w Meksyku, Toni i jej partnerka
Elizabeth, nie mogą w pełni
cieszyć się sobą i tym, co je
łączy. Dziewczyny bardzo
się kochają, ale podejście
rodziny Elizabeth stanowi
ogromny problem.
Toni poznałam tylko
dlatego,
że
wcześniej
postanowiła odciąć się na
pewien czas od Elizabeth,
gdy ta nie była gotowa
poświęcić dla niej wszystkiego. Skrycie liczyła na to, że Elizabeth powstrzyma ją przed wyjazdem z Meksyku, ale nie doszlo
do tego i tak Toni wylądowała w Chicago. Pomimo wszystko
dziewczyny nie potrafiły o sobie zapomnieć, ciągle miały ze
sobą kontakt, odwiedzały się. Niedawno w końcu doszły do
wniosku, że powinny być ze sobą jako normalna para. Toni
wróciła do Meksyku i razem zamieszkały. Nadal nie jest
jednak między nimi w pełni normalnie. Od poniedziałku
do czwartku spędzają razem czas, ale na weekend Elizabeth porzuca swoje życie i spotyka się z rodziną, która nie
akceptuje jej związku. Myślę, że jest to dla nich wszystkich
bardzo skomplikowana sytuacja. Według mnie jednak każdy
zasługuje na miłość. Orientacja nie ma żadnego znaczenia.
Lesbijki potrafią być o wiele bardziej wartościowe, otwarte i

Często zwierza mi się ze swoich problemów, ale nie mają
wspaniałomyślne niż niektóre heteroseksualne kobiety.
one wiele wspólnego z tym, że jest lesbijką. Pewnie też dlatego,
Ania opowiadając mi o swojej koleżance rzeczywiście
że prawdę zna tylko pewien krąg znajomych. Rodzina nie ma
podkreśla poprzez swoje zachowanie i całą wypowiedź
pojęcia. Ci znajomi, którzy wiedzą to osoby nieprzypadkowe,
pełną akceptację dla niej. Wskazuje też, że bardzo ceni
więc reagują oczywiście normalnie.
sobie Toni jako człowieka i nie widzi żadnego powodu,
Jacek zdradza też, że dziewczyna nie spotkała na razie
by dyskryminować kogokolwiek dlatego, że pociągają go
tej jednynej.
osoby tej samej, co on płci.
Ona nie ma nikogo na stałe, ale spotyka się z kobietami.
Podobnego zdania jest 25-letni Jacek, który przyjaźni się
Są to przelotne znajomości. Czasami za pieniądze. Przelotz lesbijką.
ne, czyli takie jakie są zawierane również niekiedy pomiędzy
Moja koleżanka ma 23 lata, studiuje, jest ogólnie normalną
kobietą a meżczyzną, czyli
dziewczyną. Niczym specjalkrótkotrwałe, oparte głównie
nym się nie wyróżnia - poOna nie ma nikogo na
na seksie. Nie sypia z kobietami
chodzi z przeciętnej, raczej
dla korzyści materialnych, ale
słabo sytuowanej rodziny.
stałe, ale spotyka się z koz kobietami, którym płaci. Jest
Mamy bardzo dobry kontakt,
rynek, choć niewielki, kobiet,
spotykamy się, rozmawiamy.
które trudnią się prostytucją
Kiedy sugeruję Jackowi,
bietami. Są to przelotne
skierowaną do pań.
że trochę mnie to dziwi, bo
Zarówno postawa Ani, jak
dla mężczyzn homoseksuai Maćka jest dowodem na to,
lizm jest raczej tematem
znajomości.
że przy odrobinie otwartości i
tabu, chłopak podkreśla,
tolerancji, można akceptować
że nie zgadza się z moim
homoseksualizm innych, a przy
poglądem:
Czasami za pieniądze.
okazji stworzyć długotrwałą i
Skąd taki wniosek i jak
wspaniałą relację – znaleźć oddaną przyjaciółkę.
go rozumieć? Ja, pomimo, że mam poglądy konserwatywne,
Wiadomym jest, że nie każdy musi od razu godzić się
podchodzę do jej preferencji seksualnej w sposób normalny.
na zalegalizowanie związków homoseksualnych i prawo
Nie odbieram jej pod tym kątem, tylko traktuję jak normalposiadania dzieci przez lesbijki i gejów, ale każdy za to
nego człowieka. Nie interesuje mnie z kim się spotyka, sypia
może zrewidować swoje poglądy i sprawić, by życie hoitd. To są jej prywatne sprawy. Dlatego też czas jaki spędzamy
moseksualistów stało się prostsze, wpłynąć na to, by nie
razem nie różni się niczym, od czasu jaki spędzam z innymi
musieli egzystować w ukryciu. W końcu oni nie traktują
moimi znajomymi. Chodzimy razem na imprezy, do kina, na
zapewne heteroseksualistów jako odmieńców, dlatego też
basen czy jeździmy gdzieś. Nie czuję się niezręcznie wiedząc
powinniśmy im się odwdzięczyć i sprawić, by nie odczuwali
o jej orientacji, bo jestem osobą światłą i otwartą na świat,
wykluczenia. █
co nie znaczy, że akceptuję to jako coś zupełnie normalnego.
Maciek wskazuje, że jego przyjaciółka jak każdy ma proBeata KAPUSTA
blemy, ale nie wynikają one z jej orientacji.
studentka | 21 l.
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Jak matki
przygotowują
córki

do bycia

kobietami
Dla każdej matki największym skarbem są jej dzieci. Dlatego też myśl o
tym, że kiedyś zaczną one dorastać, staną przed różnymi wyborami i pokusami, prawdopodobnie nie raz zostaną zranione, przyprawia o dreszcze.

M

amy
często
zastanawiają się, co
będzie, kiedy ich
maleństwa znajdą
sobie partnerów i
wyfruną z gniazda. Najbardziej
zapewne przeżywają kwestię
dorastania swoich córek. Nagle pojawiają się pytania: czy
rozmawiać z kilkunastoletnią
dziewczyną o tym, jakie zmiany
zajdą w jej ciele, uświadamiać
w temacie seksu i antykoncepcji, kontrolować kontakty z
chłopakami?
Relacje matki z dorastającą
córką mogą być trudne dla obu
26 To Ja Kobieta

stron. Wydaje się jednak, że to
właśnie matki, a nie koleżanki czy
czasopisma powinny być źródłem
wiedzy w tym niezwykle ważnym
dla młodych dziewcząt okresie.
Kobiety zazwyczaj, pomimo dobrych chęci, nie potrafią
odpowiednio przekazać swojej wiedzy o wchodzeniu w
dorosłość własnym latoroślom.
Postanowiłam sprawdzić jak to
wygląda w rzeczywistości.
Zapytałam 20 dziewczyn o to,
czy w wieku 13-15 lat ich mamy
przeprowadziły z nimi rozmowę
na temat dorastania. 90% ankietowanych odpowiedziało, że

nie. Tylko 10% potwierdziło, że
odbyły się w ich domu pewnego rodzaju pogadanki, chociaż i
tak nie były one w pełni szczere,
bezpośrednie i pozbawione stresu. Ponad połowa z powyższych
90% stwierdziła jednak, że w
momencie poinformowania rodziców o posiadaniu partnera,
otrzymała odpowiednie ulotki o
antykoncepcji lub uczestniczyła
w zaaranżowanych rozmowach z
kobietami ze swojego otoczenia
o ciąży, jej zapobieganiu i wychowywaniu dzieci.
Ogólnie jednak żadna ze
znanych mi dziewczyn nie

miała możliwości porozmawiania ze swoją mamą
bez skrępowania w cztery oczy i uzyskania od niej
odpowiedzi na nurtujące i kłopotliwe pytania. Niektóre nawet na to nie liczyły.
Doskonałym przykładem może tu być 23-letnia
Julia, która mówi: Nie oczekiwałam chyba żadnej rozmowy. W sumie to nawet nie wiem, skąd się wszystkiego dowiedziałam. Większości pewnie z „Bravo
girl” lub innego pisma dla nastolatek w tym stylu. W
domu mama w ogóle nie rozmawiała ze mną na te
tematy, ale jest nauczycielką i prowdziła wychowanie
do życia w rodzinie w mojej klasie, więc tak czy siak
wszystkiego się od niej dowiedziałam. Na lekcjach
owszem, było trochę niezręcznie i to nie tylko mi, ale
również mojej mamie i pewnie całej reszcie uczniów,
bo to jednak nie jest komfortowe rozmawiać o czymś
takim z nauczycielem.
Okazuje się, że przeprowadzanie tego typu rozmów, jest problemem nie tylko dla mam, ale również
dla córek.
Potwierdza to 20-letnia Paulina: Moja mama nie
rozmawiała ze mną o seksie, kiedy zaczęłam dorastać.
Jako takiej wiedzy nigdy od niej nie otrzymałam.
Przekazała mi jednak najważniejsze informacje, kiedy
dostałam pierwszą miesiączkę. Wtedy stwierdziła, że
od tej pory z dziewczynki staję się kobietą i w moim
organizmie zaszły zmiany. Opowiedziała mi trochę o
okresie – o tym, że pojawia się co miesiąc i jak ona
sama sobie na początku z tym wszystkim radziła. Kiedy mówiła mi to wszystko, byłam pewnie trochę zarumieniona, bo czułam się dosyć niezręcznie.
Zarówno Julia, jak i Paulina pomimo wszystko
czuły wsparcie ze strony swoich mam, a przede wszystkim otrzymały od nich elementarną wiedzę. Nie
każda dziewczyna jednak może sie tego spodziewać.
Często kobiety żyją w przekonaniu, że oszczędzając
swoim córkom rozmów na trudne tematy, zatrzymają
biegnący czas i sprawią, że chociaż odrobinę dłużej
będą miały prawo czuć się najważniejszymi dla nich
osobami. Czynnikiem decydującym o pomijaniu
kwestii dorastania w codziennych dyskusjach jest też
przede wszystkim strach przed reakcją dziewcząt i
zwyczajny wstyd.
Przyznaje to 47-letnia Maria: Moja córka zaczęła
dojrzewać w wieku 14 lat. Wiem, że był to przejaw
prawidłowego rozwoju, ale dla mnie wszystko działo
się zbyt szybko. Nie wiedziałam jak mam się zachować
w tej sytuacji. Opowiedziałam jej, czym jest okres i jak
należy o siebie dbać w czasie jego trwania. Zabrakło
mi jednak odwagi, by porozmawiać z nią o relacjach damsko-męskich, seksie i innych pokrewnych
kwestiach. Trochę tego żałuję, bo moja Basia i tak o
wszystkim się dowiedziała, a ja straciłam możliwość

stworzenia z nią jeszcze silniejszej więzi. Nie wiem tak
naprawdę dlaczego. Chyba po prostu ze wstydu, nie
wiedziałam jak mam delikatnie przekazać jej swoje
przemyślenia o „tych” sprawach.
Drogie Panie, nieważne czy jesteście matkami czy dorastającymi córkami, musicie nauczyć się
rozmawiać ze sobą na wszystkie tematy i wzajemnie tworzyć warunki do wspólnego rozwiewania
własnych wątpliwości.
Nastolatko, pamiętaj, że Twoja mama jest najbliższą
Ci kobietą i na pierwszym miejscu zawsze stawia
Twoje dobro. Jeśli poprosisz ją o rozmowę, na pewno Ci nie odmówi. Pamiętaj jednak, że wszystko musi
być prowadzone w spokojnej atmosferze. Nie możesz
bez powodu złościć się na swoją mamę i zarzucać
jej nienowoczesności czy braku zrozumienia wobec
Ciebie. Przy odrobinie chęci na pewno znajdziecie
nić porozumienia, a Twoja rodzicielka odpowie na
wszystkie dręczące Cię pytania.
Szanowne mamy, zdaję sobie sprawę z tego, że
dorastanie Waszych pociech jest dla Was niezmiernie stresujące. Pamiętajcie jednak, że to Wy od narodzin uczyłyście je świata i sprawiałyście, że zaczęły go
rozumieć. Nie pozwólcie, by Wasze córki poszukiwały
wiedzy w gazetach czy rozmowach z tak samo jak one
zagubionymi koleżankami. Pomóżcie im pojąć, co się
w nich zmienia i dajcie powody, by były dumne z tego,
że stają się kobietami.
Łatwość prowadzenia rozmów na temat dojrzewania i seksu jest zależna od relacji, jakie łączą
matkę i córkę. Jeśli obie kobiety czują, że są dla siebie
przyjaciółkami, żadna dyskusja nie powinna stanowić
dla nich problemu. W końcu z kim najczęściej konwersujemy o kwestiach, które nas martwią czy są
trudne do pojęcia? Właśnie z bratnimi duszami. A
kto, jeśli nie kobieta, która nosiła nas pod sercem
przez 9 miesięcy, czuwała przy naszym łóżku w czasie choroby i cieszyła się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu, ma być naszą najlepszą przyjaciółką?
Odpowiedź jest prosta. Ciężko znaleźć drugą taką
osobę, jak mama.
Dlatego też z okazji Dnia Matki, życzę wszystkim
rodzicielkom, aby od samego początku budowały
wspaniałą relację ze swoimi córkami i nie bały się
ich uświadamiać. Szczerość, zaufanie i akceptacja
to najpiękniejsze, co możemy od Was, drogie mamy
otrzymać oraz najlepsze, czym możemy się Wam
odwdzięczyć. █
Beata KAPUSTA
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Pomoc w odchudzaniu

Elektrostymulacja

S

Salony
odchudzania
proponują szereg różnych
zabiegów odchudzających.
Jednym z nich jest zabieg elektrostymulacji. Jest to wygodna i prosta metoda od dawna stosowana
w fizykoterapii. W odnowie biologicznej i kosmetyce znalazła zastosowanie
w korygowaniu niedoskonałości sylwetki.
Elektrostymulacja mięśni polega na
intensywnym pobudzaniu ich do pracy. Zabieg ten ujędrnia skórę i mięśnie
brzucha, podnosi uda i pośladki, wysmukla talię i uda. Odpowiada 6-8 godzinom spędzonym na siłowni, jednak
nie wywołuje zmęczenia mięśni, nie
obciąża kręgosłupa i stawów. 45 minut
zabiegu odpowiada 1200 brzuszkom.
Elektrostymulacja mięśni ma dobroczynny wpływ na ujędrnienie skóry
w trakcie kuracji odchudzających oraz
pozwala utrzymać doskonałą figurę po
zrzuceniu zbędnych kilogramów. Jest
28 To Ja Kobieta

ona alternatywą dla wyczerpujących
treningów, nie zastępuje jednak
aktywności fizycznej. Jest to trening
bierny. W trakcie zabiegu odpoczywasz, a mięśnie wykonują skurcze
i z każdym zabiegiem wzmacniają się,
skóra staje się bardzie napięta.
Efektem jest widoczna utrata centymetrów w obwodach i znaczne
ujędrnienie ciała. Zabieg jest bardzo
przyjemny i bezbolesny. Panie już po
pierwszym zabiegu obserwują zmniejszenie obwodu np.talii czy ud.
Zabieg nie wymaga specjalnego
przygotowania przez klientki i trwa 45
minut.
Przez 45 i minut zabiegane w życiu
Panie mogą się zrelaksować i odpocząć.
Szczególnie młode mamy wracające
do formy po ciąży, chwalą sobie taką
chwilę spokoju i relaksu.█
MAŁGORZATA ZDROJEWSKA
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Podstawą każdego odchudzania powinna być dieta. Nasze zmiany należy
rozpocząć od właściwego sposobu odżywiania a gdy zrobimy już ten pierwszy
krok możemy się zastanowić jak wspomóc siebie w tym niełatwym zadaniu.

Co z tymi
przeciwutleniaczami
i wolnymi rodnikami
Ostatnimi czasy bardzo „modne” stały się przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze, inaczej
antyoksydanty, to związki, które niezwykle korzystnie wpływają na nasz organizm.

P

ełnią szereg pozytywnych
dla nas funkcji i wspomagają zachowanie przez
nas dobrego zdrowia.
Przeciwutleniacze przede
wszystkim neutralizują działanie
bardzo popularnych „wolnych rodników”.
Wolne rodniki działają na nasz
organizm bardzo niekorzystnie.
Atakują białka, tłuszcze, DNA,
niszczą zapasy tlenu w naszym organizmie. Przyczyniają się do powstania miażdżycy. Są one niebezpieczne i właśnie dlatego jest o nich
tak głośno.
Dobroczynne antyoksydanty,
dzięki swoim właściwościom działają przeciwmiażdżycowo, dodatkowo hamują powstawanie nowotworów (nie oznacza to, że je leczą - nie
cofają powstałych zmian), przeciwdziałają powstaniu zakrzepów krwi,

zmniejszają ciśnienie krwi..
Do przeciwutleniaczy zaliczamy
między innymi: witaminę C, witaminę E, beta-karoten, selen itd.
Związki te znajdziemy m.in. w :
•
•
•
•

Ciemnych owocach np. aronii, porzeczkach.
Owocach cytrusowych
Winogronach
Zielonej herbacie

Jak widać antyoksydantów nie
musimy szukać daleko. Znajdują
się one w popularnych i łatwo dostępnych produktach spożywczych.
Myślę, że nikogo nie będzie trzeba
przekonywać, że warto wpleść takie
produkty w dietę i cieszyć się dobrym zdrowiem.█
MAŁGORZATA ZDROJEWSKA
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Co nam
pomoże
przetrwać
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SESJĘ?

30 To Ja Kobieta

W

ielkimi krokami zbliża się kolejna sesja egzaminacyjna.
Wszystko dokoła skutecznie nas rozprasza. Za oknem
piękna pogoda, coraz cieplejsze i słoneczniejsze dni. Bardziej niż zwykle
kusi nas wiosenny spacer czy przejażdżka
rowerem. Z całą pewnością piękna aura nie
ułatwia przygotowań do ciężkich egzaminów.
Problemy
z
koncentracją
czy
zapamiętaniem materiału dotykają większość
uczniów i studentów. Pierwsze co robimy,
gdy nadchodzi czas egzaminów, to sięgamy
po różnego rodzaju wspomagacze. Napoje,
tabletki, kapsułki - wszystkie specyfiki mają
jedno zadanie - wspomóc nasze możliwości
koncentracji i zapamiętywania. Mało kto wie,
że składniki zawarte w stosowanych przez
studentów suplementach, są na wyciągnięcie
reki. Znajdują się w popularnych i łatwo
dostępnych produktach.
Weźmy pod uwagę np. lecytynę. Jest
to główny składnik wielu suplementów
poprawiających pamięć. Tymczasem lecytyna to związek, który znajdziemy np. w
maślance. Zamiast łykać kilogramy tabletek posiłkujmy się przykładową szklanką
maślanki. Wpłynie ona nie tylko korzystnie
na naszą koncentrację, ale z pewnością poprawi także funkcjonowanie układu pokarmowego.
Kolejnym składnikiem, który pomoże
nam uporać się z przedegzaminacyjnym stresem jest magnez. Wkuwając trudny materiał,
wiele osób lubi coś chrupać i podjadać. Zamiast chipsów czy krakersów zafundujmy
sobie przekąski w postaci orzechów, pestek i
nasion. Szczególnie bogate w magnez są pestki dyni a także kasza gryczana.
Podobnie na koncentrację wpływa kofeina. Filiżanka gorącej kawy jeszcze nikomu
nie zaszkodziła. Jednak pamiętajmy, aby nie
przesadzać z jej ilością, ponieważ może się
ona stać trudnym do wyeliminowania nawykiem. Nie pozwólmy więc aby kawa zagościła
w naszym jadłospisie na stałe. █
MAŁGORZATA ZDROJEWSKA
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Między nami kobietami

Jak walczyć o piękną sylwetkę

jednocześnie
nie wpadając
w obsesję?
XXI wiek to epoka kultu ciała. Nieważne,
gdzie i w jakich okolicznościach się znajdujemy, widzimy wokół posągowe piękności - na
billboardach, w telewizji i czasopismach.
Pomimo tego, że teoretycznie uświadamiamy
sobie jak wielki wkład w ich nieskazitelność
ma Photoshop oraz praca grafików, ulegamy ich magii i zaczynamy myśleć, że
powinnyśmy wyglądać tak samo.

C

zęść kobiet nie musi
wkladać
nadmiernego wysiłku, aby zbliżyć
się do ideału. Takie już
są. Odziedziczyły dobre geny, nabyły w dzieciństwie
prawidłowe nawyki dotyczący stylu
życia i pielęgnacji lub po prostu
mają korzystne uwarunkowania
biologiczne. Niestety, grupa ta
jest bardzo niewielka. Większość
z nas (czyli grupa druga) musi się
mocno napocić i wiele poświęcić,
32 To Ja Kobieta

żeby
wyglądać
przynajmniej
zadowalająco.
My, kobiety, z niewiadomych
przyczyn jesteśmy wobec siebie niewyobrażalnie wymagające
i surowe. Każda niedoskonałość
spędza nam sen z powiek. Która
najczęściej? Oczywiście ta mająca
odbicie w wadze i figurze. Dlatego
też nieustannie staramy się walczyć
z nadprogramowymi kilogramami.
To, że człowiek troszczy się o swoje
zdrowie i sprawność, dobrze o nim

świadczy. Jeśli poświęca czas na
uprawianie sportów, a także dba o
to, by na jego talerzu nie lądowało
coś, co w rzeczywistości tylko leżało
obok pełnowartościowej żywności,
jest uznawany za człowieka
świadomego i atrakcyjnego. Idealna
sytuacja to taka, w której potrafimy
właśnie zadbać o swoje ciało, ale
dbanie to nie staje się obsesją.
iestety, w naszym społeczeństwie
wiele osób wchodzi w niezdrową
relację z jedzeniem. Co mam na

myśli? Nieustanne próby odchudzania połączone z naprzemiennym głodzeniem się i objadaniem.
Często zastanawiamy się skąd u
współczesnych dziewcząt i kobiet
wziął się powszechny problem
zaburzeń odżywiania. Trudne jest udzielenie jednoznacznej
odpowiedzi. Analizując konkretne
przypadki, psychologowie zazwyczaj za przyczyny podają problemy
z wagą w dzieciństwie, brak akceptacji ze strony społeczeństwa, wygórowane oczekiwania rodziców
czy chęć kontrolowania swojego
życia. Myślę, że wszystkie te czynniki są prawdziwe, jednak podstawy
problemu należałoby doszukiwać
się również w naszej kulturze. Potrzeba jedzenia u ludzi pierwotnych spełniała wyłącznie jedną,
podstawową funkcję – zapewniala przeżycie. W naszych czasach
potrzeba ta ma głębokie korzenie
obyczajowe. Telewizja promuje
kolejne programy kulinarne, gazety wskazują do jakiej restauracji warto się wybrać, spotkania
z przyjaciółmi urozmaicamy poprzez przygotowanie różnorodnych
potraw. Wiele z nas poznaje życie
przez smak. Oczywiście nie neguję
tego, wręcz przeciwnie. Nie każda
kobieta jednak może jeść to, na
co akurat ma ochotę i przy tym
zachować perfekcyjną sylwetkę.
Jedne z nas nie przejmują się
tym i ubóstwiają swoje krągłości
celebrując możliwość delektowania
się pysznościami, inne wpadają w
spiralę myślenia jak jeść, to co lubię
i nie przytyć. W tym momencie
zaczynają się prawdziwe problemy.
Nieustanne skupienie i zastanawianie się nad tym co jutro zjem na
obiad, który jogurt ma więcej kalorii
czy dlaczego ważę kilogram więcej
niż pół roku temu nie jest niczym
normalnym. Nie jest oczywiście
równoznaczne
z
początkiem
zaburzeń odżywiania, ale niesie za
sobą szereg równie fatalnych sku-

tków. Najważniejszy?
Doskonale przedstawia go cytat
ze strony francuskiej blogerki
modowej: Niezdrowa relacja z jedzeniem niszczy wszystkie Twoje
związki. Przede wszystkim ten jeden
najważniejszy, z samą sobą. Myślę,
że słowa te nie wymagają komentarza. Sposób w jaki postrzegamy
nasze ciała znajduje odbicie w tym
jak ogólnie odnosimy się do samych
siebie.
Potwierdza to 22-letnia Agata:
Moje problemy zaczęły się mniej
więcej wtedy, gdy skończyłam 14 lat.
Zrobiłam się bardziej zaokrąglona.
Nie podobały mi się moje biodra i lekko odstający brzuch, który wcześniej
zawsze był płaski. Przeszkadzało mi
to tym bardziej, że większość moich
koleżanek była niewyobrażalnie
chudziutka. Postanowiłam, że tez
taka będę. W pół roku schudłam
ok. 8 kg. Wtedy tego nie widziałam,
ale po latach, oglądając zdjęcia,
stwierdzam, że wyglądałam jak
żywa reklama głodu. Niestety, nie
udało mi się długo utrzymać ciała
w takim stanie. Dwa lata później
nie tylko wróciłam do poprzedniej
wagi, ale nawet zyskałam kolejne 5
kg. Nie mogłam na siebie patrzeć,
przyszedł czas na kolejną dietę. Jak

mogę to sobie robić. Jest mi ciężko,
ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu
nauczę się zdrowego odżywania.
Czytam dużo książek na ten temat, zaczynam wprowadzać pewne
rozwiązania do mojego życia. Nie
wiem czy mi się uda.
Jak zatem walczyć o piękną
sylwetkę,
jednocześnie
nie
wpadając w obsesję? Przede wszystkim należałoby przestać myśleć o
odżywianiu w kategoriach ciągłej
diety. Zapewnie nie raz słyszałyście,
drogie Czytelniczki, że dozwolone
jest jedzenie wszystkiego, ale z umiarem. Konieczne jest zachowanie
równowagi i ustalenie pewnych
zasad – jeśli dziś zjem dwa kawałki
ciasta, jutro będę biegać pół godziny
dłużej. Nieodłącznym elementem
jest też uprawianie sportu – niestety, dziewczęta, możemy nie jeść
nic, ale siedząc na kanapie nie spalimy ani grama tłuszczu. Osobiście
sądzę jednak, że najważniejsze
jest stworzenie wspomnianego już
wcześniej odpowiedniego związku
z samą sobą. Powinnyśmy kochać
siebie w każdym wydaniu – idealnie
szczupłą, ale też z małą fałdką na
brzuchu. Jeśli zaakceptujemy swoje ciała i będziemy z nich zadowolone, od razu pozytywnie na nie

Jak jeść, to co lubię
i nie przytyć
ona wyglądała? Na śniadanie jogurt,
na obiad jabłko. Do tego 2-3 godziny
ćwiczeń lub jazdy na rowerze dziennie. Czasem z głodu miałam napady
objadania, po których praktycznie
nie wychodziłam z siłowni. Strasznie schudłam, ale później efekt jojo
znowu się pojawił. I tak żyję do teraz. Na przemian głodzę się i objadam. Czasami zerkam na moje odbicie w lustrze i zastanawiam się jak

wpłyniemy. Żadna z nas przecież,
kiedy jest szczęśliwa, nie czuje potrzeby poprawiania sobie humoru
ciastkiem czy czekoladkami.
Pozytywne podejście = pozytywny
wygląd ciała. █
BEATA KAPUSTA
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Ona i on

Jestem w związku z nowym partnerem

ale wciąż myślę o eks,
czyli o życiu
w emocjonalnym
Stało się. Twój związek, pomimo

ogromnych starań, rozpadł się. Na

początku jest Ci ciężko, zastanawiasz
się, co będzie dalej, czasami nawet
kwestionujesz sens swojego życia.
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trójkącie

P

rędzej czy później przychodzi jednak przełom
– wychodzisz do ludzi, uświadamiasz sobie, że
szczęście w końcu Cię znajdzie. I rzeczywiście,
znajduje. Poznajesz Jego – mężczyznę, który
wydaje się być lekiem na całe zło. Inteligentny,
opiekuńczy, przystojny... Do tego potrafi ukoić ból po ostatnim nieudanym związku.
Wydaje Ci się, że złapałaś Pana Boga za nogi. To, co
jeszcze nie tak dawno było niemożliwe, nagle stało się
rzeczywistością – zakochałaś się. Spędzacie razem
dużo czasu, dzielicie wspólne zainteresowania i pasje.
Czujesz powiew świeżości – wszystko wydaje się takie
proste i inne niż wcześniej. Jesteście w siebie wpatrze-

ni, podziwiacie się i wspieracie nawzajem we wszelkich
podejmowanych działaniach. Nie zauważasz jego wad,
a nawet jeśli coś zwróci Twoją uwagę, przymykasz na to
oko. I tak sielanka trwa kilka tygodni, miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet kilka lat. Temat Twojego
byłego partnera poruszasz w tym czasie bardzo rzadko,
ponieważ nie chcesz ranić obecnego ukochanego, albo
po prostu nie myślisz o przeszłości (lub bardzo starasz
się nie myśleć). Istnieje ogromne prawdopodobieństwo,
że Twój związek jest rzeczywiście tym ostatnim, na całe
życie. Powoli łapiesz się na tym, że nie umiesz już nawet
wyobrazić sobie poranków przy kimś innym niż teraz.
Niestety, jest też druga możliwość – nowa relacja jest
tylko sposobem wymazania z pamięci poprzedniej, która się rozpadła, a partner – nagrodą pocieszenia. Często
rozpamiętujesz chwile spędzone ze swoim eksem. Zastanwiasz się, dlaczego Wam się nie udało i rozpatrujesz
w myślach wszelkie opcje. Czy byłaby szansa, żebyśmy
spróbowali do siebie wrócić? – zadręczasz się. W takiej
sytuacji najrozsądniejsze wydaje się wyjaśnienie obecnemu partnerowi, że nie zapomniałyśmy o eks. Nikt nie

końcu ochłonęła, zdała sobie sprawę, że żałuje rozstania.
– Spotykałam się w tym czasie z wieloma mężczyznami.
Jednego nawet bardzo polubiłam. Zapraszałam go do
mojego domu, bardzo dużo rozmawialiśmy o literaturze.
Mimo to, ciągle myślałam o Ryśku i wyrzucałam sobie, jak
mogłam dopuścić do roztsania. W końcu zrozumiałam,
że dłużej nie mogę tak żyć. Nie miałam prawa krzywdzić
kolejnych mężczyzn, udając przed nimi zaangażowanie,
a tak naprawdę ciągle być przywiązaną do byłego partnera. Zaproponowałam Ryszardowi spotkanie. Ku mojemu
zdziwieniu, on wyzał, że także było mu ciężko beze mnie i
nie mógł sobie darować tego, że mnie zranił. Postanowiliśmy
wrócić do siebie. Barbara podkreśla, że teraz już wie jak
ważna jest rozmowa. Wszystkie wątpliwości i kwestie
sporne od razu omawia z Ryszardem. I podkreśla: Doskonale zdaję sobie sprawę, że kobieta w moim wieku musi dbać
o związek i jeśli coś się w nim psuje, od razu go naprawiać,
bo o eks nie jest wcale tak łatwo zapomnieć.
Sytuacja jest prosta, kiedy jesteśmy zdecydowane na
podjęcie konkretnych działań zmierzających do odnowienia związku ze swoją wielką miłością. Co jednak, jeśli

chciałby być wykorzystywany i nieszczerze zapewniany o
uczuciach. Warto pozwolić odejść mężczyźnie i dać mu
szansę na znalezienie prawdziwej miłości. Ale co zrobić z
samą sobą? Jeśli rzeczywiście nie potrafimy zapomnieć o
eks, należałoby podjąć kroki, które dadzą nam pewność,
że możemy jeszcze na coś liczyć.
Tak właśnie zrobiła 43-letnia Barbara. - Ryszarda znałam
od dawna, był moim kolegą z pracy. Mogłam na niego liczyć
po śmierci mojego męża i chyba dzięki temu spojrzałam
na niego inaczej. Decyzję o związku odwlekałam bardzo
długo, bo ciągle myślalam o mężu. Kiedy jednak, ja i Ryszard postanowiliśmy w końcu, że powinniśmy spróbować
bycia razem, poczułam się naprawdę szczęśliwa. Czułam,
że mam w nim oparcie. Razem chodziliśmy na spacery,
jeździliśmy do kina. Może to głupie, ale czułam się jak nastolatka – opowiada kobieta. – I nagle coś się zepsuło, zaczęły
przeszkadzać mi jego wady. Główny powód rozstania? On
za bardzo kochał swoje hobby, przez co niedotrzymywał danego mi słowa.
Barbara, tak jak wiele kobiet, bardzo to przeżyła. Kiedy w

ciągle nie umiemy wymazać z pamięci poprzedniej klęski
i przy tym porzucić obecnego partnera?
Odpowiedź na to pytanie może nam dać wyznanie 29-letniej Kingi. - Obecnie jestem w związku z Mikołajem. Jest
nam razem naprawdę dobrze. Bardzo długo zwlekaliśmy z
zaangażowaniem się. Spotykaliśmy się prawie pół roku i w
końcu w Boże Narodzenie kilka lat temu porozmawialiśmy
szczerze i zapewniliśmy o swoich uczuiach. I tak jesteśmy
razem już ponad 5 lat. Uwielbiamy spotkać się po pracy, ugotować kolację i obejrzeć dobry film. Na weekendy
jeździmy razem do swoich rodzin. Świetnie się rozumiemy
w wielu kwestiach.
W najlepszym nawet związku może pojawić się wspomnienie dawnych czasów, które skutecznie zatruwa życie i
wprowadza zamęt w głowie, co Kinga potwierdza. – Mimo
radości, którą czerpię z relacji z Mikołajem, zdarza mi się
myśleć o moim byłym, Edwinie, sczególnie w trudnych momentach, np. gdy Mikołaj wyjeżdża w delegację. Edwin i ja
byliśmy parą przez połowę studiów. Łączyło nas niezwykłe
uczucie, zachowywaliśmy się jakby świat wokół nas nie
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istniał. Naiwnie wierzyłam, że nic nas nie rozdzieli. I jak
to w życiu bywa, napotkaliśmy pewne trudności - Edwin
przeniósł się na 4.roku do innego miasta. Na początku jakoś
funkcjonowaliśmy na odleglość, ale po 3 miesiącach się
rostaliśmy. Przeżyłam to dosyć poważnie, ale szybko pojawił
sie mój obecny partner. Naprawdę, jest świetnym facetem,
kocham go ponad wszystko, ale kiedy się pokłócimy myśl o
Edwinie wraca. Nie wiem czy byłabym gotowa zostawić dla
niego Mikołaja, ale na pewno gdyby przytrafiła sie okazja,
bardzo poważnie bym się nad tym zastanowiła.
Historia kobiety pokazuje, że żyje ona w emocjonalnym
trójkącie. Jest w szczęśliwym związku, nie ma powodów, by narzekać na partnera, a mimo to wspomnienie
o eks wraca. Czy normalne życie jest w tym przypadku
możliwe? Kinga z przekonaniem mówi, że tak. Kiedy jednak pytam ją, jak się czuje, gdy zapewnia Mikołaja o swojej wierności, wiedząc, że czasami w myślach go zdradza,
dziewczyna wymownie milczy.
Najtrudniej jest jednak żyć ze świadomością, że nadal zależy nam na byłym, a on wcale nie chce naszego
powrotu. Takie przykre doświadzenie spotkało wiele lat
temu 24-letnią dziś Amelię. - W liceum byłam z moim
kolegą z klasy, Mateuszem. On pierwszy zwrócił na mnie
uwagę. Czułam się dzięki niemu wyjątkowa, bo doceniał
to jaka byłam. Trwalo to 8 miesięcy. Krótko, ale zdążyłam
doświadzcyć prawdziwego uczucia. Rozstalśmy sie z błahego
powodu – nie wytłumaczyliśmy sobie pewnej sprawy,
później przez dumę oboja nie dało się już tego naprawić.
W sumie, nie przeżyłam specjalnie naszego rozstania, nawet nie
umiem wytłumaczyć dlaczego.
Przez dlugi czas byłam singielką.
Dwa lata temu w moim życiu
pojawił się Oskar. Jest totalnym
przeciwieństwem Mateusza, wolnym duchem. Żyjemy dniem dzisiejszym, czerpiemy przyjemność
z każdej chwili. Mimo wszystko z
wiekiem przychodzą myśli o ustabilizowaniu się i wtedy wraca
wizja Mateusza jako ojca moich
dzieci. Kilka miesięcy temu, mimo
tego, że jestem z Oskarem, Mateusz i ja z powrotem złapaliśmy
kontakt. Zaczęłam robić sobie
nadzieje. Kiedy jednak zadzwonilam i chciałam umówić się z nim
na spotkanie, odpowiedział że nie
może, bo wyjeżdża z kraju ze swoją

dziewczyną. Nie dałam tego po sobie poznać, ale poczułam,
że teraz naprawdę go straciłam. Wiem, że już nigdy nie
będziemy razem, ale i tak często o nim myślę. Nawet kiedy
jestem z Oskarem.
Wydaje się, że będąc w związku z jednym mężczyzną,
nie myśli się, a przynajmniej nie wypada myśleć, o innym. Opisane historie wskazują jednak, że nie zawsze, gdy
w grę wchodzi miłość, wszystko jest proste. Każda z nas
chce czuć się spełniona i kochana. Każda też potrzebuje
czasami ramion oddanego mężczyzny, w które można się
wtulić i zapomnieć o wszelkich problemach. Dlatego też
nie możemy oceniać kobiet, pozostających w emocjonalnych trójkątach, o których wcześniej wspomniałam. Niektóre kobiety potrafią poradzić sobie z rozstanie tylko wtedy, gdy mogą wejść w nowy związek. Nie możemy jednak
zapominać o tym, że myśląc tylko o sobie, zranimy zakochanego w nas mężczyznę, który nie ma pojęcia o naszym
umysłowym związku z eks. Jeśli istnieje jakakolwiek
szansa na to, żeby odzyskać utraconą miłość i naprawić
zniszczoną relację, należy ją wykorzystać, ponieważ zyski
mogą nas mile zaskoczyć.
Potwierdzeniem na to jest 20-letnia Jagoda i jej słowa:
- Kuba i ja wróciliśmy do siebie niedawno. Pierwszy raz
byliśmy razem w liceum. Na początku możliwość, że bedziemy razem, wydawała mi się nierealna. On był starszy, przystojny i przede wszystkim wzbudzał zainteresowanie wielu
dziewczyn. Tak się przypadkiem złożyło, że był również
kolegą mojego brata. Raz poszliśmy całą paczką na lody i
tak od słowa do słowa, Kuba i ja
znaleźliśmy wspólny język. Kilka
dni później zaprosił mnie na urodziny swojego kumpla i jakoś samo
wszystko się potoczyło, zostaliśmy
parą.
Na moje pytanie jaki był ten
związek i dlaczego w końcu się
rozpadł, Jagoda odpowiada: Byłam młoda i miałam dziwne
podejście. Chciałam, żeby Kuba
spędzał ze mną każdą wolną
chwilę. Kiedy on wolał pobyć sam,
albo pójść z kolegami na piwo,
robiłam mu wyrzuty sumienia i
oskarżałam o brak zainteresownia
mną. Poza tym ja byłam w klasie
maturalnej, a on na 1.roku studiów.
I tak się to rozleciało. Po roztsaniu
z nim byłam w dwóch związkach.
Jednego chłopaka rozkochałam w
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sobie, ale sama nic nawet do niego nie poczułam. Ciągle
myślałam o Kubie. Starałam się zapomnieć ze wszystkich
sił, wyjechałam nawet w międzyczasie za granicę, ale to

wszystko było na nic, bo stale miałam kontakt z Kubą. Po
ostatnich wakacjach zaczęliśmy się ze sobą intensywniej
kontaktować. On zainicjował to, że do siebie wróciliśmy.
Jak jest teraz? Nasz związek jest inny. Rozumiem już, że on
ma swoje zajęcia i swoich znajomych. Ja również bardziej
skupiam się na sobie. Rozwijam sie, poświęcam pasjom. Nie
ma kłótni, nie ma stresów, ale to może też dlatego, że nie
myślę w kategoriach dalekiej przyszłości. Teraz jest mi
dobrze, a resztę czas pokaże.
Nie każda relacja kobiety i mężczyzny jest piękna i jednoznaczna. Od dziecka byłyśmy wychowywane na bajkach, w

Foto: hrcasestudies.blogspot.com

których wyraźnie podkreśla się, że każdy ma swoją drugą
połówkę i to do niej jest od początku przypisany. Jak pokazuje życie, wcale nie musi tak być. Może dojść do sytuacji,
w której my uważamy
kogoś za tego jedynego, ale on nas już niekoniecznie. Może być
też tak, że nie wykorzystamy dobrze swojej
szansy, zakończymy
związek, a później
chcąc wrócić, dowiemy się, że nasz były
znalazł już nową tę
jedyną. Jednak poza
tymi
wypadkami
codziennie
można
natknąć się na ludzi
rzeczywiście bezgranicznie w sobie zakochanych. Co można im
poradzić? Pielęgnujcie
swoją relację, bo jest
ona darem, który nie
wędruje do każdego.
Nawet jeśli coś w
Waszym związku jest
nie tak, nie spisujcie
go od razu na straty.
Lepiej dać sobie czas do namysłu, niż palić za sobą mosty. Najważniejsze to podejmować decyzję świadomie, nie
pod wpływem chwili czy ze względu na dumę. Czasami
lepiej pójść na kompromis, by później nie żałować i móc
spojrzeć we własne lustrzane odbicie bez poczucia winy,
że skrzywdziło się samą siebie i swojego przyszłego partnera, skazując go na życie w emocjonalnym trójkącie. █
BEATA KAPUSTA

studentka | 21 l.
zapewniliśmy siebie nawzajem o dozgonnej przyjaźni i
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ieraz jednak można
porównać je do prawdziwej
burzy,
najpierw niegroźne błyski,
następnie potężne gromy
rzucane pod adresem jednej lub obydwu osób, potem przeraźliwa cisza.
O czym mowa? O kłótniach.
Tych małych sprzeczkach, które
powodują niewielkie spięcia i zwykle
nie wywołują dużych szkód, jak i o
tych poważnych, raniących uczucia
i wyniszczających związek.
Odpowiedź na pytanie - dlaczego
powstają i są obecne w naszym życiu
niemal codziennie, nie powinna
nikogo dziwić. Przecież gdy łączy się
dwoje ludzi, mających dotąd swoje
odrębne światy, przyzwyczajenia,
poglądy, to każde ze stron broni
swojego punktu widzenia..
Złościsz się, że ukochany zostawia
porozrzucane rzeczy po pokoju,
albo brudne naczynia na stole? Może
w jego rodzinnym domu robiła to
za niego mama, a z kolei u Ciebie
panowała żelazna zasada, że każdy
sprząta po sobie. On jest zaskoczony,
że zwracasz mu uwagę, ty wściekła,
bo nauczona jesteś porządku, a widok po raz kolejny samotnie pozostawionego talerza z okruchami doprowadza Cię do szewskiej pasji.
O ile takie problemy nieco łatwiej
rozwiązać, choć też potrzeba odrobiny wysiłku i dobrej woli, by
pozbyć się złych nawyków, o tyle z
różnicami charakteru już trudniej
sobie poradzić. Każdy człowiek jest
inny, posiada swoje cechy, z którymi się rodzi. Kiedy wiążą się ze sobą
dwie zupełnie różne osoby, o odmiennych temperamentach, często
mają kłopot, by się porozumieć.
Przypuśćmy, że jeden z partnerów
jest spokojny, zamknięty w sobie,
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Kłóćmy się mądrze
Nie da się ich uniknąć nawet w najlepszych

związkach. Czasem są krótkie, błahe i łatwo po
nich przejść do porządku dziennego.
rozważny, woli pięć razy pomyśleć,
zanim podejmie decyzję. Natomiast
drugi to wulkan energii, usta mu się
nie zamykają, wszystko chce zaraz,
teraz, najpierw coś zrobi, dopiero potem przemyśli. Wydawać by
się mogło, że nie ma szans, by byli
ze sobą szczęśliwi, jednak w praw-

dziwym i trwałym związku chodzi
o to, by z dwóch różnych ścieżek
utworzyć jedną, którą będziemy
wspólnie kroczyć przez życie. Jak
zatem rozwiązywać problemy
wynikające z różnicy zdań?
Pierwszą i podstawową zasadą jest
komunikacja. Rozmawiajmy szc-

zerze, mówmy, co nam się nie podoba, przedstawmy swoje racje, nie oczekujmy, że druga osoba się domyśli
o co nam chodzi oraz wysłuchajmy,
co ma do powiedzenia, nie
przerywajmy jej. Kłótnia to nie monolog, polegający na wykrzyczeniu
swego żalu, ale próba znalezienia
kompromisu, by sytuacja się więcej
nie powtórzyła. Nieraz w pierwszej
chwili ciężko pohamować agresję, w
złości mówimy różne nieprzyjemne
rzeczy, nie dlatego, że chcemy się
nawzajem skrzywdzić, ale by dać
upust swoim emocjom, nad którymi
w danym momencie nie panujemy.
Kiedy ochłoniemy, zdajemy sobie
nagle sprawę, jak wielką przykrość
wyrządziliśmy partnerowi, tak
naprawdę wcale nie mając takiego
zamiaru. I nawet kiedy przyznamy

się do błędu, przeprosimy, to bolesne obelgi pozostawią po sobie
nutkę goryczy i trudno będzie o nich
zapomnieć.
Istotne jest również, by w naszych
potyczkach nie uczestniczyły osoby
trzecie. Zamiast poruszać ważne
kwestie na uroczystości rodzinnej,
bądź na spotkaniu ze znajomymi,
lepiej poczekajmy, aż zostaniemy
sami. To są nasze sprawy i nikt nie
musi być ich świadkiem. Starajmy
się też nie angażować nikogo, by
udzielał nam porad. Naszą kobiecą
naturą jest zwierzyć się najlepszej
przyjaciółce, lub, jak zauważyłam
ostatnio modne są przeróżne fora
internetowe, gdzie zarówno kobiety,
jak i mężczyźni opisują swoje problemy i proszą o opinię, jak należy
postąpić w danej sytuacji. Wydaje nam się, że obca osoba, stojąca
z boku, obiektywnie ją oceni, ale
zapominamy, że właśnie ktoś taki
nie zna naszych uczuć, łatwiej jest
mu powiedzieć „zostaw go, bo on
się nigdy nie zmieni, nie szanuje
Twojego zdania, po co się męczysz”.
Nie myśli o tym, jak bardzo jesteś
zakochana, ile razem przeszliście,
jak wiele Was łączy i jak bardzo
Wam zależy, by być razem. To nie
jest dobra droga, poczujesz się tylko
bardziej sfrustrowana i zagubiona
skupiając się na tym, czy dokonałaś
dobrego wyboru, a nie jak dojść do
porozumienia.
Na dość ciekawy pomysł wpadł Tomek, lat 35:
„Kłóciliśmy się z żoną prawie
każdego dnia, o wszystko. W końcu
doszło do tego, że zostawałem dłużej
w pracy, bo nie chciało mi się wracać
do domu, gdzie panowała grobowa
atmosfera, aż do kolejnego wybu-

chu. Jednak pewnego dnia usiadłem
w samotności i zastanowiłem się,
jak wyglądałoby moje życie, gdyby
nie było w nim Joasi. Jak bardzo by mi jej brakowało, ile mamy
wspomnień, przegadanych do świtu
nocy, wspólnych planów. Wieczorem powiedziałem jej o swoich
przemyśleniach,
wyjaśniliśmy
sobie, co nas w sobie denerwuje i postanowiliśmy spróbować to
zmienić. Od tego czasu jest między
nami dużo lepiej, a ja nie wymyślam
już powodów, by się spóźniać do
domu”.
Celem każdego sporu nie jest wzajemne narzucanie własnego zdania
i prześciganie się w pretensjach, ale
zrozumienie i akceptacja poglądów
innej osoby. Nie traktujmy kłótni
jako osobistej walki o swoje przekonania, ustępujmy, ale też oczekujmy ustępstw z drugiej strony. I
najważniejsza rzecz- wybaczajmy.
Tu nie chodzi o to, kto głośniej
trzaśnie drzwiami, a kto pierwszy
wyciągnie rękę do zgody. Nie licytujmy, które z nas bardziej zawiniło,
nikt nie jest doskonały i wszyscy popełniamy błędy, ale zamiast
nieustannie je wytykać, lepiej wspólnie popracować nad tym, by ich
było mniej. Postarajmy się, by starcie dwóch różnych charakterów,
zamiast samych szkód przyniosło
też korzyść- przekonanie, że razem
jesteśmy w stanie pokonać każdą
przeszkodę! █
Agnieszka Witkowska
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WEDDING PLANER

Moda

czy wygoda?

Moda na korzystanie
z usług konsultanta
ślubnego przyszła do nas
z zachodu. Mało która
amerykanka wyobraża
sobie ślub i wesele bez
jego udziału.

N

a czym polega jego praca, możemy dowiedzieć
się, oglądając komedię
romantyczną
„Powiedz
tak”, z niezastąpioną Jennifer Lopez w roli głównej. Co prawda, nikt by sobie nie życzył takiego
zakończenia jak w owym filmie, ale
znakomicie obrazuje on specyfikę
tego zawodu.
W Polsce, chociaż profesjonalna
organizacja tej ważnej uroczystości

powoli zyskuje na popularności, a
agencji zajmujących się tego rodzaju
usługami przybywa, wiele osób odnosi się do niej sceptycznie, głównie
z obawy, że przekroczą planowane
koszty. Nie zawsze tak musi być.
Przybliżmy
więc
zakres
obowiązków oraz z jakimi wydatkami musimy się liczyć, zatrudniając
„wedding plannera”. Oferta jest skierowana głównie dla par, którym
brakuje czasu by zająć się przygo-

towaniami, dla tych, którzy nie bardzo potrafią wyobrazić sobie, jak ma
wyglądać przyjęcie weselne, by dzień
ten pozostał na długo w pamięci ich
samych oraz gości, jak również dla
osób, które na co dzień pracują za
granicą, a chcą pobrać się w rodzinnej miejscowości i nie mogą z wiadomych przyczyn dopilnować wszystkiego osobiście.
Wyboru
agencji
możemy
dokonać głównie poprzez porównanie ich i zadecydowanie, która
najbardziej przypadła nam do gustu. W większości na stronach internetowych możemy znaleźć bogate
portfolio oraz opinie osób, które z
ich ofert skorzystały.Może mamy
ochotę zrezygnować z tradycji,
naszym marzeniem jest wesele w
scenerii cygańskiej, góralskiej lub na
plaży? Lub chcemy, by nasz ulubiony
kolor stał się tematem przewodnim? To wszystko może stać się
rzeczywistością.
Współpracę rozpoczynamy od
kontaktu telefonicznego, bądź też
wysyłając gotowy formularz przez
internet, gdzie możemy opisać swoje
oczekiwania względem uroczystości,
jak również to, ile możemy na nią
przeznaczyć. Następnie zostaniemy
zaproszeni na spotkanie, które jeszcze
do niczego nas nie zobowiązuje, gdzie
na podstawie danych dostarczonych
wcześniej, konsultant zaproponuje
nam kilka opcji obejmujących m.in.
miejsce uroczystości, usługodawców,
dekoracje, menu oraz przedstawi szacunkowy budżet.
Teraz nadchodzi czas, żeby
podjąć ostateczną decyzję. Jeśli akceptujemy pomysł i przewidziane
koszty, możemy podpisać umowę.

Pamiętajmy jednak, żeby dokładnie
się z nią zapoznać, co zaoszczędzi
nam późniejszych przykrych niespodzianek. Od tej chwili nie musimy się już niczym martwić, nawet
swoim wyglądem, ponieważ na nasze życzenie zajmie się nami stylista. Nie znaczy to jednak, że do dnia
ślubu będziemy żyć w niepewności.
O wszystkich posunięciach będziemy
informowani na bieżąco, ale negocjowanie i podpisywanie umów z podwykonawcami, wpłacanie zaliczek
czy pilnowanie terminów to już nie
nasz kłopot.
Kiedy nadejdzie najważniejszy,
długo wyczekiwany dzień, mamy
pewność, że nie może być mowy
o żadnej wpadce, ponieważ koordynator zajmie się dostawami,
prawidłowym
przebiegiem
uroczystości, dopilnuje ustawienia
stołów, dekoracji, a także transportem
gości, jeśli było to wcześniej ustalone.
Niegroźna jest nam również myśl,
co będzie, jak wbrew wcześniejszym
przewidywaniom nagle spadnie deszcz, bo w razie nagłego wypadku, solidna firma ma w zanadrzu plan B na
taką okoliczność. Wszystkie problemy będą rozwiązywane tak, by nikt z
uczestników przyjęcia nie poczuł dyskomfortu, a uroczystość przebiegała

sprawnie aż do samego końca.
Mimo tak licznych zalet, nie
każdemu podoba się pomysł korzystania z takiego rodzaju usług.
Ania, lat 25:
„Nasze wesele zaplanowaliśmy z
narzeczonym sami, uzgadnialiśmy
każdy szczegół, wybieraliśmy wspólnie dekoracje, salę oraz muzyków.
Sprawiało nam ogromną frajdę, że
możemy to przeżywać razem, w końcu
taki dzień zdarza się tylko raz w życiu
i za nic w świecie nie oddałabym jego
organizacji w obce ręce”.
Jednak być może nie wszyscy
wiedzą, że wynajęcie konsultanta
ślubnego to nie tylko kompleksowa
obsługa, od wysłania zaproszeń po
wyjście ostatniego gościa. Możemy
zaangażować go jedynie częściowo,
wówczas jego zadanie będzie polegało
na udzieleniu nam wskazówek na co
zwracać uwagę, jak zapobiec sytuacjom awaryjnym, bądź też jak wystrzec się nieuczciwych usługodawców
lub poleci nam swoich, wcześniej już
sprawdzonych.
Zajmijmy się teraz kwestią zapewne dla wielu osób kluczową. Mianowicie, ile kosztować nas będzie
taka przyjemność.
Niektóre
agencje
ślubne
wyznaczają opłatę stałą, inne jako

wynagrodzenie pobierają prowizję,
w wysokości mniej więcej 10%
wartości całego budżetu ustalonego
na samym początku, a jeszcze inne
czerpią korzyści z rabatów, które sobie wywalczą u swoich podwykonawców. Najlepszym wyjściem, jeśli chcemy sprawić sobie ślub z prawdziwego
zdarzenia, jest dokładnie przyjrzeć się
różnym ofertom, zadzwonić, zapytać
o to, co dla nas istotne, zainteresować
się, jak długo osoba, której powierzymy tak ważne zadanie pracuje w tej
branży oraz najważniejsze, nim cokolwiek zatwierdzimy własnym podpisem, poprośmy o podanie ostatecznych kosztów, żeby później niemile
się nie rozczarować.
Zastanówmy się, czy wynajęcie
kogoś do pomocy jest potrzebne,
czy też podołamy zadbać o każdy
detal osobiście. Czasem, z różnych
przyczyn jest to niemożliwe.
Sylwia, lat 22:
„Kiedy braliśmy ślub, byłam już w
zaawansowanej ciąży, nie dałabym
rady, by uczestniczyć aktywnie w
przygotowaniach, tym bardziej, że
było to latem. Dlatego postanowiliśmy,
że zdecydujemy się na fachową pomoc.
Nie żałujemy, to był niezapomniany
dzień, a ja nie musiałam fundować
niepotrzebnego stresu sobie i dziecku”.
Każda kobieta ma nadzieję i szczerze w nią wierzy, że wyjdzie za mąż
tylko raz. Dlatego pragnie, by każdy
szczegół był wręcz idealny. Gdyby to
było możliwe, pewnie zamówiłaby
na ten dzień odpowiednią pogodę,
by kiedyś usiąść wraz z ukochanym
wygodnie w fotelu, móc otworzyć
album ze zdjęciami, spojrzeć mu w
oczy, uśmiechnąć się i pomyśleć - to
było najcudowniejsze wydarzenie w
naszym życiu...
Zróbmy więc absolutnie wszystko,
żeby tak właśnie było! █
Agnieszka Witkowska

Foto: eagletv.biz

Jak
przetrwać

Niejedna z nas przeklina

dzień, kiedy ktoś wymyślił
piłkę nożną, a na

myśl o zbliżających się

Mistrzostwach Europy

rwiemy sobie włosy z głowy
z obawy przed tym co to się

EURO N

będzie działo.

2012
mini poradnik z
przymrużeniem oka

iektóre myślą nawet o
zaszyciu się gdzieś w
głębokiej „dziczy”, żeby
uniknąć całego tego
zamieszania.
Naszych
mężczyzn ogarnie stan, w którym
nikt i nic nie będzie się dla nich
liczyć. Będą żyli tylko dla piłki,
cały świat na ten czas mógłby dla
nich przestać istnieć. Ale drogie
Panie, nie panikujmy. Przecież
możemy przetrwać ten okres bez
zwariowania, a nawet może się
okazać, że nie taki diabeł straszny.
I teraz pewnie drogie Panie sobie
pomyślą, że autorka tekstu delikatnie mówiąc trochę się rozpędziła ze
swoimi stwierdzeniami. Ja jednak
uważam, że okres EURO 2012 da
się przeżyć bez większego uszczerbku na zdrowiu psychicznym.
Przede wszystkim trzeba na to
wszystko spojrzeć z przymrużeniem
oka i nie tracić poczucia humoru. Z
odpowiednim nastawieniem przetrwamy wszystko. Drugim kluczem
do osiągnięcia sukcesu jest sposób,
na naszego mężczyznę. Poniżej
opisałam kilka prostych sposobów
jak ułatwić sobie życie w tym czasie.
Jak wiadomo mecze będą leciały
w takich godzinach, kiedy na
przykład leci nasz ulubiony serial,
bądź program kulinarny. Co wtedy
począć, przecież wiadomo, że za-

palony kibic za nic nie pozwoli nam przełączyć kanału w
telewizji. Jeżeli ktoś ma to szczęście, że ma dwa telewizory,
bądź nagrywarkę – wiadomo, problem sam się rozwiązuje.
Jeśli jednak nie mamy tyle szczęścia, polecam spróbować
sposób wykorzystany przez serialową Natalię Boską, graną
przez Małgorzatę Kożuchowską w serialu „Rodzinka.
pl”. Rozsiądźmy się wygodnie na kanapie, koło naszego
mężczyzny i ostentacyjnie zacznijmy zachwycać się urodą,
któregoś z zawodników (uwaga! należy sprawdzić, kto z
kim gra i jak nazywają się zawodnicy – no i oczywiście, czy
któryś z nich jest wyjątkowo przystojny). Jeżeli ta metoda
nie zadziała, a koniecznie chcemy obejrzeć ten akurat odcinek naszego serialu, pozostaje nam szantaż, bądź próba
przełączenia kanału siłą. Jednak tej ostatniej metody nie
polecam.
Trochę gorzej ma się sytuacja, gdy nasz partner życiowy
oznajmi nam w ostatniej chwili, że umówił się z kolegami i że to właśnie w naszym mieszkaniu będą wspólnie
oglądać mecze. Już przed oczami pojawia nam się wizja
skumulowanej ilości testosteronu na naszej kanapie. Ale
to nie jest jeszcze najgorsze. Oczami wyobraźni wybiegamy w przyszłość i co widzimy. Niesamowity bałagan. Tona
chipsów wgniecionych w dywan, porozlewane piwo. No i
oczywiście nasz mężczyzna śpiący jak niemowlak w ramionach kolegów, z którymi ten mecz oglądał. Jeszcze okrzyki
radości, bądź jęki zawodu. Po prostu horror. A przecież nie
musi tak to wyglądać. Kiedy zostaniemy poinformowane
o fakcie oglądania u nas meczu, możemy ustalić z facetem kilka zasad, według których odbywać się będzie to
spotkanie. Po pierwsze, ustalmy, że my przygotujemy coś
pysznego do zjedzenia dla gości, ale pod warunkiem, że po
wszystkim to nie my będziemy sprzątały. Idealnie było by,
gdyby dało radę umówić się, również co do ilości spożytego
alkoholu i godziny, o której goście dyskretnie i po cichu
opuszczą mieszkanie, ale w tej kwestii raczej nic nie da
się wynegocjować. Lecz, jeśli nie chcemy oglądać męskich
emocji, możemy wybrać się z koleżankami na babski wieczór. Czy to będzie wyjście do baru, czy do kina, bądź jeszcze coś innego, to już zależy od nas.
Dobrze jest też podsunąć partnerowi taki pomysł – na
jeden mecz ja wychodzę z domu i daję ci święty spokój,
jednak kolejny ty oglądasz u znajomych, albo umówcie
się w barze, gdzie puszczają transmisje. Takie rozwiązanie
powinno przypaść do gustu niejednemu mężczyźnie. Tylko
też trzeba pamiętać, żeby ustalić kilka spraw związanych z
wyjściami z góry, żeby później nie było niedomówień.
Udało mi się zapytać kilka osób, jak one sobie rozwiązują
ten „meczowy” problem.

Ona – pracownica w biurze projektowym, On – młody
informatyk
Ona – Czasami mam ochotę pacnąć go w głowę, kiedy
tak siedzi i gapi się w ten telewizor. Nic dla niego wtedy nie
istnieje. Nieraz to się śmieję, że mogłabym nago przed telewizorem przeparadować, a on i tak by powiedział tylko, żebym
mu odsłoniła. No, ale na szczęcie mecze nie lecą codziennie
i też nie każdy ogląda. Tak więc nie robię mu z tego powodu awantur. Jednak chciałabym, żeby trochę się ogarnął,
zwłaszcza kiedy spotyka się z kolegami, bo wtedy puszczają
wszystkie hamulce.
On – Hmm, z tym chodzeniem na golasa to całkiem
niezły pomysł. A tak na serio to po części rozumiem to, że
kobiety narzekają na swoich mężczyzn, kiedy ci zatracą się
w emocjach sportowych. My w sumie mamy wypracowany
system, że jak ja oglądam mecz z kolegami moja pani wychodzi z koleżankami na drinka, albo do kina. Teraz,
żeby jej wynagrodzić wszelkie niedogodności będę musiał
zafundować jej pobyt w spa.
Inna młoda kobieta powiedziała mi tak: ja mam na tyle
dobrze, albo nie dobrze, że mój mąż nie ogląda meczy piłki
nożnej. Jego ulubionym sportem są wyścigi samochodowe.
Jednak paniom, które utyskują na swoich mężczyzn, że świat
dla nich przestaje istnieć na te 90 minut mogę poradzić, żeby
trochę wyluzowały. W końcu to jest 90 minut, a nie 2 godziny* (śmiech). W końcu niejedna pani też ma jakieś swoje
pasje, które nie zawsze pasują mężczyźnie. A czy ktoś słyszał,
żeby mężczyźni tak narzekali na kobiety zajmujące się swoimi zainteresowaniami?
Jak widać wszystko jest kwestią dobrej woli i
przymknięcia oka na zamiłowania mężczyzn.
Na koniec chcę powiedzieć o jeszcze jednym bardzo
miłym sposobie na spędzenie tego czasu z partnerem. Tak,
tak można ten czas miło spędzić z partnerem.
Drogie Panie. Przygotujmy na wieczór dobrą
romantyczną kolację, na pewno będzie to miła niespodzianka dla naszego kibica. Jeszcze większym zaskoczeniem będzie to, gdy zabłyśniemy przy nim swoją nowo
nabytą wiedzą na temat piłki nożnej, mówiąc na przykład
tak no przecież ewidentnie to był spalony. Wtedy oboje
będziecie zadowoleni. Po meczu i po kolacji będzie o czym
podyskutować, chyba że nie w głowie będą Wam dyskusje… █
* tyle trwa wyścig Formuły 1.

Iwona Czyżykowska
28 l.
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Czy oglądanie meczu z ukochanym jest możliwe?

Oczywiście że tak!!!!

Już za kilkanaście dni piłkarskie emocje sięgną zenitu. Większości mężczyzn nie uda się odciągnąć
od telewizorów, bądź też ściągnąć ich do domu z pubów i barów w stanie, w którym będą się do
czegokolwiek nadawać. Mówiąc krótko, przez czas trwania EURO 2012 będą oni kompletnie
„bezużyteczni”. Nic poza rozgrywkami nie będzie się dla nich liczyło.

N

iejedna kobieta zastanawia się w tym czasie, czy
jest coś, co mogłaby zrobić, żeby jej mężczyzna
choć na chwilkę oderwał się od telewizora. Jednak, na nasze nieszczęście nikt do tej pory czegoś
takiego nie wymyślił. Nawet, jak to powiedziała
jedna z moich rozmówczyń paradowanie przed telewizorem w ponętnej bieliźnie albo i bez niej nic nie daje… Więc
jeżeli nie można ich odciągnąć od oglądania meczy, może
przyłączymy się do nich?
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Jednakże wiele kobiet po prostu nie zna się na piłce
nożnej, a już największą jej tajemnicą jest sławetny spalony. Pani, która ze mną rozmawiała na ten temat, a która jest długoletnią żoną zapalonego kibica tak mi o tym
opowiadała:
„Na samym początku naszego małżeństwa doznałam
szoku. Wiedziałam, że mój mąż jest kibicem piłki, ale nie
wiedziałam, że aż takim. Oglądał praktycznie każdy mecz
jaki leciał w telewizji. Na samym początku to się raz na niego

obraziłam. Może to się wydawać, że to sytuacja jak ze skeczu kabaretowego, ale naprawdę, któregoś dnia podawałam
obiad w czasie meczu, a on krzyczy do mnie spalony.
Wkurzyłam się niesamowicie, zabrałam talerz i wyszłam z
powrotem do kuchni. Małżonek poczłapał za mną i spytał
dlaczego zabrałam mu obiad. Wyjaśniłam mu. Zaczął tylko
się śmiać, wziął talerz, a mnie posadził na kanapie i kazał
uważnie oglądać mecz. W końcu zaistniała sytuacja, dzięki
której mógł mi wyjaśnić, o co mu chodziło z tym spalonym.
Przy każdym meczu coś mi tłumaczył spokojnie i tak pomału
wciągnęłam się w to wszystko. Nie mówię, że jestem niewiadomo jaką fanką, jednak czasami z przyjemnością obejrzę
mecz, bo wiem o co tam chodzi i nie patrzę tępo jak to jedenastka z jednej drużyny próbuje zabrać piłkę jedenastce z
drugiej drużyny.”
A więc tak na chłopski rozum z tym spalonym to jest
tak jak wyjaśnił mi młody kibic futbolu z Gdańska: „Ogólnie nie da się tego wyjaśnić w dwóch słowach. Spalony jest
wtedy, kiedy w momencie podania zawodnik atakujący, do
którego podawana jest piłka, jest bliżej bramkarza niż ostatni
obrońca.”
Jak się jeszcze dowiedziałam tak na „sucho” ciężko to
wyjaśnić i zrozumieć, czyli potwierdzają się słowa mojej
wcześniejszej rozmówczyni. Jednak po tych skromnych
wyjaśnieniach może chociaż część z pań przestanie obrażać
się na mężów, gdy zaczną krzyczeć, że spalony.
Panie, które choć trochę zainteresował początek artykułu
będą chciały wiedzieć trochę więcej o tej dyscyplinie sportowej, bo przecież na spalonych piłka nożna się nie kończy.
Poniżej skupię się na najważniejszych rzeczach dotyczących
tegorocznych Mistrzostw Europy, gdyż jest to teraz najbardziej na czasie. Oczywiście przede wszystkim trzeba zwrócić
uwagę, że jest to w historii naszego sportu największe
wydarzenie jak do tej pory. Polska nigdy wcześniej nie
miała sposobności, by organizować imprezę o takiej randze i prestiżu. Poniekąd warto w niej uczestniczyć, gdyż nie
wiadomo, kiedy teraz nasz kraj będzie mógł zorganizować
coś podobnego. Prawdopodobnie będzie to za wiele, wiele
lat. Jednak najważniejsze jest to, że Polska już korzysta na
organizacji EURO 2012. Można tutaj wspomnieć chociażby
stadiony, na których rozgrywane będą mecze. Trzy z nich
są nowo wybudowane specjalnie na potrzeby Mistrzostw,
są to stadiony w Gdańsku, we Wrocławiu i w Warszawie.
Poznański został odnowiony i zmodernizowany. Nie tylko
u nas, ale i za granicą nazywane są najładniejszymi stadionami. Ciekawostką jest to, że gdański stadion uznawany

jest przez wielu kibiców z zagranicy za najpiękniejszy na
świecie, a przez Włochów nazywany jest lamborghini (z wł.
bezgraniczny zachwyt). W Gdańsku będzie odbywał się jeden z ważniejszych meczy grupowych Hiszpania – Włochy,
który przez kibiców nazywany jest przedwczesnym finałem.
Teraz może ciut więcej informacji szczegółowych. Jak
wiadomo Polska organizuje EURO wspólnie z Ukrainą,
jednak to u nas większość reprezentacji piłkarskich zatrzyma się na czas trwania rozgrywek. Głównie ma to związek
z cenami hoteli, jednakże są też głosy, że spowodowane jest
to politycznymi zawirowaniami, jakie mają w tej chwili
miejsce na Ukrainie.
Jeszcze na koniec garść w sumie najważniejszych dla
nas informacji o naszej grupie i jakie są przewidywania.
Grupa, w której znalazła się polska drużyna uważana jest
za najsłabszą ze wszystkich. Są spekulacje, że bardzo łatwo
będzie się z niej wydostać, jednak to nie my, a Rosjanie są
faworytami tej grupy. Prócz Rosjan naszymi przeciwnikami
w grupie będą jeszcze Czesi i Grecy. Ja osobiście trzymam
kciuki za naszych, jednak podzielam zdania, że nie wyjdą z
grupy jako pierwsza drużyna.
Jeżeli wyjdziemy z grupy będzie to głównie zasługą
Roberta Lewandowskiego. Cytując wypowiedź kibica
z Gdańska: „W naszym zespole gwiazda jest jedna: Robert Lewandowski i to na jego gole liczymy najbardziej. W
końcu to on w finale Pucharu Niemiec strzelił trzy bramki,
tak zwany hat-track w meczu Borussia Dortmund – Bayern Monachium. Oprócz niego w reprezentacji znajdzie się
jeszcze dwóch zawodników Borussi Dortmund są to Kuba
Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. To oni będą trzonem naszej drużyny.”
Mam nadzieję, że rozpaliłam choć odrobinę ciekawość
czytelniczek i przekonałam do wspólnego dzielenia sportowych emocji podczas oglądania meczu. A nawet jeśli nie
zrozumiemy do końca zasad jakimi kieruje się piłka nożna,
to pozostaje przyjemność patrzenia na przystojnych zawodników, którzy ganiają za piłką raz w jedną, raz w drugą
stronę. Tylko trzeba pamiętać o jednym, żeby przypadkiem
nie pomylić drużyn, gdyż kiedy krzykniemy z radości kiedy
przeciwna drużyna strzeli gola, może się to skończyć cichymi dniami … █
Iwona Czyżykowska
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EURO 2012

Nauczmy się
mówić NIE
przemocy
wobec
kobiet
UEFA EURO 2012
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Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa

Europy w piłce nożnej. Będzie to sportowe święto
fetowane przede wszystkim przez mężczyzn. Jak
ma się w tym męskim świecie odnaleźć kobieta?
Czy można powiedzieć, że kobiety będą w tym
czasie bezpieczne? Jak mogą się obronić przed

napaściami na tle rabunkowym, czy też przemocą
seksualną? Czy i gdzie może otrzymać kobieta
pomoc, kiedy nie uda się jej samej obronić?

Foto: internations.org

T

akie pytania nasuwają się same, gdyż jak wiadomo
sport wzbudza wiele emocji, zarówno te dobre,
jak i te złe. Te ostatnie w połączeniu z alkoholem
mogą niejednokrotnie wywołać tragedię. Wiadomo, że nie można z góry zakładać najgorszego, że
ktoś zostanie skrzywdzony, jednak przy organizacji wydarzenia o charakterze masowym należy podjąć prewencyjne
środki ostrożności.
W celu informowania kobiet o zagrożeniu, jakie
na nie czeka w czasie imprez masowych podjęto akcję
„Bezpieczeństwo Kobiet 2012”. Akcja ta informuje o
niebezpieczeństwach czyhających w czasie imprez sportowych ogólnie, jednakże szczególnie ukierunkowana
jest na zbliżające się UEFA Euro 2012. Projekt ma na celu
głównie edukację kobiet. Jak mają unikać zagrożeń, gdzie
mogą liczyć na pomoc, bądź też jak mogą pomóc osobom,
które doznały krzywdy. Ciekawym rozwiązaniem są też
warsztaty proponowane przez organizatorów akcji. Jednymi z bardziej interesujących są warsztaty „Nie znaczy nie”
uczące kobiet asertywności.
Jak podkreślają organizatorzy, już wcześniejsze
doświadczenia z innych krajów pokazują, że to właśnie
kobiety narażone są na przemoc w czasie dużych imprez
sportowych. Zwłaszcza, jeżeli są to sporty typowo męskie,
grupowe, wyzwalające silne emocje. Trzeba też zwrócić
uwagę na to, że w tym czasie może wzrosnąć handel żywym
towarem. Wskazują na to zwłaszcza doświadczenia z
Olimpiady, która miała miejsce w Atenach. W związku ze
wzmożonym ruchem turystycznym, może też być większe
zapotrzebowanie na usługi seksualne. I tutaj też organizatorzy dostrzegają niebezpieczeństwo dla mieszkanek miast
gospodarzy Euro 2012. Kobieta nawet, jeśli dobrowolnie
zgadza się na odbycie stosunku niejednokrotnie traktowa-

na jest przedmiotowo. Mężczyźni wymuszają stosunki bez
użycia prezerwatywy, co w najgorszym przypadku może
skończyć się zarażeniem wirusem HIV. Oprócz przemocy
seksualnej mieszkanki miast, w których będą odbywały się
mecze będą narażone na napaście i brutalne pobicia.
Jak podkreślają organizatorzy akcji na rzecz
bezpieczeństwa kobiet, ma ona uczyć kobiety jak uniknąć
niebezpiecznych dla nich sytuacji. Jednak porady umieszczane na stronie nie mają przenosić odpowiedzialności na
kobiety. Nie raz się słyszy wśród osób wypowiadających się,
że „ona sama sobie była winna”, „mogła tam nie wchodzić”,
lub jeszcze bardziej dobitniejsze „mogła tak nie wystawiać
biustu, to by nic jej się nie stało”. Na nieszczęście pokrzywdzonych takie poglądy jeszcze pokutują w społeczeństwie.
Jednak sytuacja pomału zmienia się na lepsze.
Może nasunąć się pytanie, czy rzeczywiście taka akcja
ma sens. Potwierdzeniem potrzeby takiej akcji mogą być
słowa młodej studentki z Poznania, która pracuje niedaleko
stadionu. Spytana, czy czuje się bezpiecznie i czy uważa, że
w czasie Euro będzie mogła czuć się bezpiecznie odpowiada – Nie wiem, jak to będzie w czasie Euro, jednak teraz,
kiedy jest mecz ligowy, boję się wracać sama z pracy. Bardzo
uważam, kiedy wychodzę z pracy i idę na przystanek. Już niejeden raz zostałam zaczepiona przez mężczyzn, którzy szli
na mecz, lub wracali z niego. Najgorzej jest wtedy, gdy idzie
grupka podchmielonych osób, bo tak naprawdę nie wiadomo,
co taki człowiek zrobi pod wpływem alkoholu i tak silnych
emocji.
Uważam też, że taka akcja, jak „Bezpieczeństwo Kobiet 2012” jest bardzo potrzebna, gdyż wiele kobiet nie
zdaje sobie tak naprawdę sprawy z tego, że mogą być w
niebezpieczeństwie.
Głównymi organizatorami „Bezpieczeństwa kobiet
2012” są instytucje pozarządowe, które mają siedziby w
Gdańsku – Instytut Kultury Miejskiej i Fundacja Inicjatyw
Społecznych „Się Zrobi!”, które mają szereg partnerów.
Na
stronie
www.bezpieczenstwokobiet2012.info
zostały umieszczone podstawowe informacje jak uniknąć
niebezpieczeństwa. Odpowiedzi, najczęściej zadawane
pytania oraz kontakt dla osób chętnych do włączenia się do
akcji, jak również dla tych, które chcą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Fundacje. Zamieszczone
tam też zostały publikacje na temat przemocy wobec kobiet
w języku polskim i angielskim. █
Iwona Czyżykowska
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WYWIAD

Justyna
Reczeniedi
Portal To Ja Kobieta ma przyjemność objąć patronat

medialny nad książką Justyny Reczeniedi „Spotkania”.
Magdalena Sobczak, prowadząca na naszym portalu

dział HISTORIE KOBIET, przygotowała wywiad, aby
przybliżyć naszym Czytelniczkom postać autorki oraz jej
książkę.

Premiera książki przewidziana jest w połowie czerwca 2012 r., a
promocja jej została połączona z koncertem, który odbędzie się
w Milanówku w dzień zakończenia roku szkolnego tj. 29 czerwca br. o godz. 20:00 w Milanowskim Centrum Kultury lub – jeśli
pogoda dopisze – przed jego siedzibą.
Wstęp na promocję jest wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkie
Czytelniczki!
Justyna Reczeniedi – solistka Warszawskiej Opery Kameralnej
– jest autorką bardzo udanej i pięknie wydanej biografii Bogny Sokorskiej (2011), natomiast ostatnio ukończyła pracę nad
zbiorem opowiadań pt. “Spotkania”, co jest o tyle oryginalne, że
jest przede wszystkim śpiewaczką operową. Ma konkretny dorobek fonograficzny (pięć płyt, współpraca z EMI Music Polska), w klasycznym środowisku muzycznym jest rozpoznawalna.
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, więc
wartości literackie są jej również dobrze znane.
Wydawcą książki „Spotkania” Justyny Reczeniedi jest Wydawnictwo ANAGRAM.
www.anagram.com.pl

To Ja Kobieta: Skąd pomysł na książkę
i o takiej tematyce?
Justyna
Reczeniedi:
Uwielbiam
pisać! Nawet w szkole podstawowej
zajmowałam się tworzeniem jakiś
nowelek i bliżej nieokreślonych form
literackich. Marzyłam o tym, by to co
piszę było czytane i dawało czytelnikowi
możliwie wiele satysfakcji. Wydaje
mi się, że każdy kto pisze prędzej czy
później odczuje pragnienie wydania
swojej książki.
To nie jest moja pierwsza publikacja.
Rok temu wydałam biografię wielkiej
śpiewaczki i mojej profesorki pt. „Bogna Sokorska. Życie i kariera Słowika
Warszawy – wspomnienie”. A książka,
którą właśnie napisałam to „Spotkania”
– sześć opowiadań z życia wziętych.
Oczywiście nie z mojego życia! Jednak sytuacje, o których tam czytamy
w większości zdarzyły się naprawdę.
Tematyka – zwykle podobna: poszukiwanie muzy, natchnienia do pracy
twórczej, samotność i przeżywanie
uniesień pod wpływem kontaktu z drugim człowiekiem, wreszcie „uganianie się” za miłością... Tematyka, która
bliska jest ludziom młodym, zwłaszcza
wrażliwym kobietom.
Dlaczego akurat taki tytuł nosi cykl
Pani opowiadań? Z czym wiążą się
owe spotkania?
Myślę, że tytuł oddaje treść książki, bo
to naprawdę są spotkania – w podróży,
na obcej ziemi, a czasem w muzyce i
wierszu... – opisy kontaktów między
mężczyznami i kobietami, a także
między osobami tej samej płci. Są to
relacje często bardzo zawiłe, niejednoznaczne, pozbawione schematów.
Spotkania wiążą się z przygodami, z
których bohaterowie wyciągają esencję
potrzebną im do wyładowania emocji,
wzruszeń i artystycznej pracy. I nie są to
spotkania wirtualne; rzecz dzieje się w
rzeczywistości – książkowej oczywiście.

Wydaje mi się, ze kreując swoich
bohaterów w pierwszej kolejności
utożsamiamy się z nimi, czy tak też jest
w przypadku „Spotkań”, że owe kobiety prezentują Pani duszę, wartości jakimi Pani kieruje się w życiu?
No, moje bohaterki są zazwyczaj
dość próżne i egzaltowane. Poszukują
wrażeń, wykorzystują znajomości,
traktując spotkania z ludźmi jako
pożywkę dla zaspokojenia chciwości
doznań emocjonalnych, ciekawości, a
nawet dla zabicia czasu. Z drugiej strony
są pracowite, zawsze bardzo umuzykalnione i wrażliwe na odbiór sztuki. Ale
moimi bohaterami są nie tylko kobiety.
Jedno z opowiadań opisuje relację dwudziestoletniego chłopaka z poznanym w
Krakowie Grekiem. I chociaż bohater
ten przejawia cechy kobiece, chyba nie
sądzicie, że się z nim utożsamiam? Nie,
nie chciałabym być tak skupiona na sobie, tak żądna wrażeń i tak reagować na
świat jak moi bohaterowie.
Czy zastosowany w opowiadaniach

Najbardziej
inspirujące dla mnie
są letnie, właściwie
upalne wieczory, ale
lubię też, kiedy leje
przez trzy dni bez ustanku i można wtedy
zaszyć się w miękkim
fotelu z książką i
herbatką.

motyw kobiety podróżniczki, wynika z Pani stylu życia, wypełnionego
podróżami zawodowymi?
Oczywiście, że inspiracją do napisania
„Spotkań” były również moje podróże.
Jednak gdybym chciała opisać własne
eskapady na Daleki Wschód – do Japonii czy na Bliski Wschód – do Libanu,
a także na Węgry, do Hiszpanii, Niemiec i Włoch... to musiałabym stworzyć
naprawdę opasłe tomisko.
Pani bohaterki doznają wielu uniesień
pod wpływem pogody, ma ona wpływ
na ich stan ducha, jaka pora roku z kolei wpływa najlepiej na Pani nastrój?
O każdej porze roku nadchodzi taki
dzień, taki wieczór czy taka noc,
że chce się ją kontemplować niemal w nieskończoność... Najbardziej
inspirujące dla mnie są letnie, właściwie
upalne wieczory, ale lubię też, kiedy leje
przez trzy dni bez ustanku i można wtedy zaszyć się w miękkim fotelu z książką
i herbatką. Zima też ma swoje uroki, na
przykład okres świąteczno-noworoczny,
dla większości z nas pełen dobrej energii i radości. Przepadam za wiosną,
gdy czuje się w powietrzu zapowiedź
nadejścia lepszych dni, jakąś nadzieję,
której towarzyszy często przełom w
myśleniu. Jesień ze swym ponuractwem i wichurami działa na mnie, ale też
na Lenę - bohaterkę jednego z moich
opowiadań – dość przygnębiająco.
Jednakże właśnie w tym okresie dzieje
się coś, co powoduje, że spełniają się jej
marzenia. Okazuję się, że nawet najbardziej paskudna pora – zimna i deszczowa – może mieć wiele uroku.
Opowiadania scala muzyka, w świecie
każdej z bohaterek bierze ona czynny
udział. Czy przez to, że umiłowała
Pani w swoim życiu muzykę, kobiety
w „Spotkaniach” posiadają cząstkę
Pani pasji?
Zdecydowanie tak. Tą pasją dzielę się z
moimi bohaterami. Prawie każdy z nich

gra na jakimś instrumencie. Czasem
muzykują tak jak bohaterowie filmu „La
strada” Felliniego – na ulicy, ku uciesze
przechodniów. I nie robią tego tylko dla
pieniędzy, bo uprawianie muzyki poza
salą koncertową jest dla nich sposobem
na znalezienie bratniej duszy. Jedna z bohaterek Tatiana gra na skrzypcach, druga
na flecie, bohater noweli „Costas Pavlides” – na saksofonie. Lena wprawdzie nie
gra, ale jest tancerką klasyczną, Katia też
nie jest muzykiem-instrumentalistą, a
jednak śpiewa. Wszyscy bohaterowie są
artystami. Chyba nie umiałabym napisać
dobrej książki o człowieku z innego
środowiska niż muzyczne. To mi jest po
prostu najbliższe.
Czy rzeczywiście w Pani odczuciu jest
tak, że przyjaźń i bezinteresowność
to coraz mniej spotykane zjawisko
występujące wśród ludzi?
Nie, chyba trochę przesadziłam. Ale jest
mi to bardzo potrzebne, tzn. poczucie,
że istnieje bezinteresowność, że można
spotkać pięknego człowieka, fascynować
się nim i nic od niego nie chcieć. Szukam
tego na kartach własnej książki. Czasem zwykła rozmowa zastępuje bohaterom wszystko tzn. zaspokaja ich potrzeby duchowo-emocjonalne, oddala
od chęci posiadania, od konsumpcyjnego nastawienia do świata. Podoba mi
się to, że bohaterowie potrafią ze sobą
milczeć, kontemplować chwilę bez nazywania stanu. I tu rodzi się kwestia do
rozstrzygnięcia: „czy to jest przyjaźń, czy
to jest kochanie?”
Oprócz istotnych wartości jak przyjaźń,
bezinteresowność, w cyklu opowiadań
doszukujemy się również aspektu
miłości, dość trudnej ponieważ mimo
uczucia dwojga osób ich ścieżki nie
potrafią się ponownie złączyć. W Pani
mniemaniu z czego to wynika, że tak
trudno w współczesności być ze sobą?
Hm... Moi bohaterowie jednak na końcu
gdzieś się tam ze sobą łączą. I chociaż jest
wiele niedomówień w książce, można
To Ja Kobieta 53

się domyśleć, że większość opowiadań
kończy się dobrze, tzn. ludzie stają się sobie bliscy. Ale dlaczego często jest tak, że
nie mogą być razem? Odpowiedź wydaje mi się prosta (chociaż zależy od wielu
czynników): nie wszystko do siebie pasuje, nawet jeśli wydaje się podobne.
Wszystkie bohaterki borykają się z
problemem samotności. Biorąc pod
uwagę to jak wielką dawkę przemyśleń
daje nam samotność, zastanawiam
się czy nie stała się ona przypadkiem
motywatorem, dla opisywanych przez
Panią kobiet. I dlaczego akurat także
samotność łączy losy podróżniczek?
Tak, samotność jest nieodłącznym
atrybutem podróżnika. Samotność nie
musi jednak doskwierać. W mojej książce
jest ona motywatorem i wartością,
dzięki której poznajemy świat. Możemy
przyjrzeć się z bliska rzeczom, które
zyskują dopiero wtedy, kiedy poświęcimy
im więcej uwagi. Samotność niesie w
sobie możliwości wykorzystania czasu
w sposób twórczy, dogłębny i nierzadko
radosny.
Również młodość przewodniczy w
Pani tekstach, młodość naiwnością
wypełniona. Czy według Pani naiwność
w życiu młodych ludzi to konieczność,
która ma nas najpierw sparzyć, by mieć
swoje zdanie i racje?
Lepiej jest, gdy uczymy się na własnych
błędach, prawda? Naiwność jest domeną
wczesnej młodości, ale można jej
uniknąć. Moje bohaterki nie ulegają rozczarowaniu, wręcz przeciwnie – przygody, jakie je spotykają dodają im w pewnym sensie dojrzałości. Przyznaję jednak,
że ich reakcje bywają niekiedy naiwne.
Ale to nic szkodliwego; po prostu – taki
rodzaj postrzegania rzeczywistości.
Okładka książki to dzieło Macieja Michalskiego i Pani męża. Jak owy rysunek odnosi się do poszczególnych
historii? Podobnie jak muzyka ilus-

tracja scala losy opisywanych kobiet?
Czy może ukazuje samą Panią poddaną
zamyśleniu?
Rysunek mojego męża przedstawia
kobietę, poddaną zamyśleniu, patrzącą
na panoramę miasta. Jest nim Salzburg.
Jakoś dziwnie często słyszę, że ta kobieta
ma moje proporcje ciała... Nie wchodząc
w szczegóły dodam, że pierwotnie
miała to być ilustracja do opowiadania „Sinusoida”, którego bohaterka ulega wypadkowi i ma lekko uszkodzoną
twarz. Może dlatego nie chce nam jej
pokazać? Przecudne, bardzo intensywne
są kolory, nadane przez artystę Macieja
Michalskiego. Od tej strony ta okładka
jest dla mnie jak tango, które towarzyszy
bohaterom opowiadania „Milonga del
Angel” (to tytuł utworu Astora Piazzoli –
przyp. aut.).
Dla jakiej rzeszy odbiorców skierowane są „Spotkania”? Czego mają
nas nauczyć, co pokazać, gdy dobrniemy do ostatnich stron? Czy to lekcja
wrażliwości, która powinna wzbudzić
w nas refleksje?
Bardzo pięknie to Pani ujęła: to lekcja
wrażliwości, która wzbudza indywidualne doznania i refleksje. Wydaje mi się, że
„Spotkania” są skierowane raczej do kobiet, jednak wrażliwy mężczyzna i taki,
który będzie chciał wniknąć w kobiecą
duszę, na pewno z chęcią sięgnie po tę
lekturę.
Prowadzi Pani program radiowy pt.:
„Za kulisami oper i sal koncertowych”
i nawiązując do tytułu chciałabym
zapytać właśnie jak wygląda owe życie
artystki przed występem, bez udziału
widzów i słuchaczy?
Życie przed występem kojarzy się
większości z ogromnym stresem. Owszem, trema towarzyszy artyście zawsze,
ilekroć wychodzi na scenę. To normalne i można się do tego najzwyczajniej w
świecie przyzwyczaić. Ale nie każdy zdaje
sobie sprawę, że to jest w gruncie rzeczy

przyjemne doznanie. W dodatku bardzo
przyjemne są też czynności, którym się
oddajemy przed, nie mówiąc o samym
występie. Przede wszystkim dbamy o
relaks, by czuć się dobrze – być sytym,
wypoczętym, rozluźnionym. Przynajmniej ja to stosuję przed wyjściem na scenę
i zawsze działa. Czasem trzeba poleżeć
„do góry brzuchem”, poleniuchować,
pospacerować, poruszać się dla relaksu. I
wreszcie – dobrze skoncentrować się na
wykonywanym dziele. Przed występem
warto odprężyć się psychicznie, tj. mieć
tzw. wolną głowę.
Czytając Pani biografię zastanawiam
się skąd taka zapracowana kobieta, uczestniczka wielu konkursów, występów
w Polsce i zagranicą, znajduje czas na
pisanie?
Należę do osób, które stale coś robią,
poddając
wyobraźnię
rozmaitym
pomysłom. Mimo to, że doba ma tylko
dwadzieścia cztery godziny, potrafię
realizować swoje zamierzenia. Nie znoszę
nudy. Jestem pełna inicjatywy, świetnie
się czuję, kiedy mogę wykonywać kilka
projektów na raz. Ale klucz do odpowiedzi na to pytanie tkwi w tym, że ja po
prostu kocham to, co robię. Śpiew jest
moim życiem. A pisanie? Jedną z form
twórczej samorealizacji, która sprawia mi
niebywałą frajdę. Wierzę, że czytelnik,
który sięgnie po „Spotkania” odczuje ją
razem ze mną!
Dziękuję za wywiad i życzymy wielu
sukcesów zarówno na scenie jak i w
twórczości. █
MAGDALENA SOBCZAK

SESJE ZDJĘCIOWE
MODA
STYL
TRENDY
STYLIZACJE
URODA
WIZAŻ
KOSMETYKI
ZDROWIE
Dowiedz się więcej na

www.tojakobieta.pl

