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BEATA KAPUSTA
ur. 1991, studentka III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, spec.
reklama i promocja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Umiejętności zdobywa nie tylko od świetnych teoretyków, ale również
od specjalistów współpracujących z najlepszymi poznańskimi redakcjami i agencjami. Tematy, których się podejmuje, opracowuje z należytym
zaangażowaniem i rzetelnością. Każdy dzień zaczyna od przeglądu aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych. Pasjonatka historii, kina i literatury. Swoją zawodową przyszłość, oprócz dziennikarstwa, wiąże z public
relations lub marketingiem politycznym.

Specjalnie dla czytelniczek magazynu TO JA KOBIETA

ARTYKUŁY NIEPUBLIKOWANE NA PORTALU

ŻYCIE ZAWODOWE KOBIETY

Dlaczego każdego ranka większości z nas tak ciężko wstać
do pracy? Doskonale przecież wiemy, że każde stanowisko
i każdy zawód są potrzebne i tak samo ważne. Czy praca to
dla nas tylko przykry obowiązek, czy może również poczucie wypełniania misji? Jakie niespodzianki czekają w miejscu,
w którym zarabiamy i wykonujemy kolejne zadania? Na te i
inne pytania odpowiemy w nowym cyklu artykułów.

KOBIETA I JEJ PASJE

Nie samą pracą i nauką człowiek żyje, a już na pewno nie
samą pracą jest w stanie zadowolić się kobieta. Tym bardziej
kobieta pełna ambicji i zamiłowań. Czy możliwe jest pogodzenie wymagań szarej rzeczywistości z naszymi własnymi
pragnieniami? Czy możemy dopasować się do oczekiwań
innych, a jednocześnie spełniać swoje marzenia? Opowieści
kobiet o różnych pasjach i ich wdrażaniu w codzienne realia udowodnią, że jest to wykonalne.

KULTURA DLA KAŻDEJ Z NAS

Przegląd klasyki kina, opis książek, które warto przeczytać
lub zestawienie premier teatralnych. Artykuły między innymi o tej tematyce czekać będą w nowym dziale kulturalnym. Co miesiąc tekst dla miłośników innej dziedziny sztuki.
Przedstawimy nie tylko nowości, ale również zaprezentujemy
powszechnie znane dzieła z nowej perspektywy.

Stylistka radzi

Lato,
słońce,
plaża...
I kostium
kąpielowy
Przerażenie w większości przypadków – o
nie, znowu mam zakładać to coś, w czym
czuje się okropnie! Czasopisma kobiece od
marca trąbią o dietach, pozbywaniu się
cellulitu, wyborze kostiumów kąpielowych.
Można więc dorzucić swoje 5gr.
Akcja kostium kąpielowy.
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eśli masz szerokie biodra – nigdy nie kupuj
sobie prostych spodenek, zawsze kupuj dół,
który ma wycięcia na nogi – będą wydawały
się dłuższe – w tym przypadku naprawdę lepiej odkrywać niż przykrywać. To samo dotyczy krótkich nóg, mocniejszych ud.
Jeśli masz wąskie biodra – w zasadzie, przy szerokich ramionach lub wydatnym biuście – warto
kupić spodenki – ciut zrównoważą i zaokrąglą
sporą górę. Generalnie chodzi o dobre samopoczucie, a nie o to że tylko taki fason jest dobry.
Jeśli masz duży biust – zrezygnuj ze stanika
na sznurkach – ramiączka muszą być mocne,
idealne są wiązane na szyi. Przy małym biuście
sprawdzają się mocne wzory lub 3D – czyli coś
co jest jaskrawe, jasne i optycznie powiększa
biust.
Lycra na basen to nie to samo, co kostium
plażowy – warto o tym pamiętać. Ciężko też
zakwalifikować szydełkowy mikrokostiumik
jako coś, co nadaje się do pływania… Szpilki
plus cała masa akcesoriów na plażę, to też nie
jest dobry pomysł, chyba że jesteśmy w
hotelu w Saint-
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Tropez i jest to absolutnie konieczne. Warto o tym
pamiętać, że zawsze stylowo jest ubierać się odpowiednio do okoliczności.
Zapomnij o cellulicie – jest on spowodowany estrogenami. Znika tylko jak skóra puchnie. Czyli na zasadzie takiej – jak podbijesz oko, to nie masz zmarszczek,
bo spuchnięta skóra się naciąga.
Mężczyzn wysyłają na badania hormonalne jak u
nich pojawia się cellulit – nie przez tycie! Tylko przez
nadmiar estrogenów i zaburzenia hormonalne. Czyli
cellulit jest kobiecy – po prostu i niestety. Oczywiście
można z nim walczyć, ale o wiele przyjemniej jest
wyjaśnić sobie kilka spraw z całym przemysłem kosmetycznym i marketingowym i poczuć się piękną:) normalnie.
Nie męcz się z problemami typu: siniaki, żylaki itp.
itd. – jak komuś pokażesz, to zauważy – jeśli nie – to
może z 1% przechodzących obok Ciebie osób zauważy
to bez podpowiedzi. Reszta jest absolutnie w Twojej
głowie.
Jeśli strasznie męczą Cię sprawy nierównego kolorytu lub bladej skóry – zamiast pachnącego bekonem
samoopalacza – kup sobie rajstopy w spray’u
lub zafunduj opalanie natryskowe.
Lekki brzuszek – wyobraź sobie, że gwiazdy Hollywood się nim nie przejmują.:) Czasem można kupić wyższe figi lub kostium
jednoczęściowy z marszczeniami na brzuchu.
Nie zapominaj o filtrach SPF !!!
Do kostiumu i ogólnie letnich przebojów, warto też dorzucić parę słów o dietach.
Diety są niedobre.:))))) Ot cała filozofia. A
to co zjemy, buduje nasze komórki. Koktajl odchudzający – z tablicą Mendelejewa
w środku to chyba niezbyt przemyślany
budulec? Albo brak składników – to tak
jakby do budynku nie dać czegoś, co jest
konieczne. Lub zawalić budynek dziwnymi substancjami typu sorbitol czy glutaminian.
Nawyki: dobre jedzenie i składniki to
podstawa życia, nie tylko na okres kostiumowo – wakacyjny (warto w Poznaniu pójść do
Ekowiarni lub ogólnie zacząć patrzeć na to co jemy).
Tak samo jak ćwiczenia – czyli po prostu ruszanie się
- cały rok, a nie w panice (z poradnikiem „schudnij w
tydzień”:)).
Trzeba popracować, nie tylko nad sylwetką, żeby
w kostiumie kąpielowym poczuć się najzwyczajniej
w świecie: dobrze. Tak jak gwiazdy na załączonych
zdjęciach – czują się świetnie.:)█
ALEKSANDRA LUBCZAÑSKA

stylistka | www.lusty.pl
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Stylistka radzi

Czemu na zakupy
do Berlina?
Kolejne zakupy w Berlinie? Ale po co? Przecież mamy tutaj dokładnie to
samo… Prawie prawda.Zara, H&M i inne tego typu marki – są te same.
Nawet w NY. Stary Browar nie odbiega urokiem od Lafayette czy KaDeWe,
nawet ciekawsze zdjęcia wychodzą w Poznaniu.

J

ednak po małe zakupy czasem warto wyskoczyć do
naszych zachodnich sąsiadów
– chociażby dlatego że jest
tam całkiem inny klimat.:)
W Warszawie mamy teraz vitkAca – można kupić marki i kolekcje,
nie sprzed 5 sezonów, ale teraźniejsze
– jak ktoś ma portfel lubiący narażać
się na kilkucyfrowe kwoty na zakupach ubraniowych. Jednak …
omijając patriotyzm… z Poznania
bliżej (tym bardziej że jest teraz jak
szybciutko dojechać:)) do Berlina.
Nie mówię o samych cenach –
bo ceny wiadomo, jednak w Polsce przyjazne nie są. Ale o tym, że
na wyjeździe można więcej. Można
zaszaleć, nie tylko ubraniowo, ale
przy okazji zwiedzić to i tamto.
Zaczerpnąć innego, jednak bardziej
europejskiego powietrza. Pojeździć
ulicznym barem piwnym – dla ekstremalnych wrażeń, albo posiedzieć
w ogródku na ruchliwej ulicy i zjeść
lody po 3 euro za gałkę. Nie bać
się starego oleju, pomimo braku
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polskiego sanepidu (– taki mały
przytyk). Poszukać modnego klubu i
obejrzeć finał Ligi Mistrzów na placu, wcześniej wydając niemałe kwoty na torebkę od LV, kolekcję Gucci
i kilka euro w second-hand’ach na
Bergmannstrasse. Czyli zakupowe
wakacje!
Berlin potrafi też odstresować i
pozbawić spięcia. Moja dobra znajoma – pani reżyser, powiedziała
mi, że Polacy strasznie starają się
wyluzować i widać to, po ich stroju.
Ona widzi, że ktoś ma wyluzowaną
fryzurę, którą robił dwie godziny
przed lustrem w domu, wyluzowany
krawat, kapelusz i buty i na siłę się
luzuje.
Berlińczykom wychodzi to luzowanie znacznie lepiej – oni tak już
mają. Jest to inny odcień luzu niż w
innych krajach Europy – bo widać
u nich spory pragmatyzm, wszystko jest zgrane z okazją. Nikt nie
założy butów na 13 cm szpilkach na
popołudniowy relaks na mieście –
bo po co? Tylko wycieczka „fashio-

nistek” z PL miała na sobie
takie buty i od razu rzucała
się w oczy i wybijała z krajobrazu pewnych siebie Niemców i innych europejskich
nacji (nie tylko chwiejnym
i niepewnym krokiem). Jedyny postawiony kołnierzyk
plus widoczny wystylizowany
look – słychać rozmowę po
Polsku. Szkoda. Ale w miarę
częstszych. wyjazdów i nabierania pewności siebie –
też będziemy ubierać się na
luzie*, na serio na luzie i nie
wyglądać jak przysłowiowy
szczur na otwarcie kanalizacji. Teraz oczywiście
generalizuję, wyostrzam i
ubarwiam, ale od tego są artykuły :).
[*Luz – to absolutnie nie buty do
biegania, czy innych sportów + worek pokutny – to nie o taki luz chodzi, tylko o tą nonszalancję, jak na
razie za mocno wystudiowaną].
Warto też zburzyć mit, przez
porównanie, o tym, że Polacy nie

ubierają się kolorowo – teraz już się
ubierają, ale jedyne czego brakuje
to właśnie tej pewności siebie i tego,
że nie trzeba być zawsze zapiętym
na ostatni guzik. Dlatego polecam
Berlin – bo blisko, bo budująco, bo
warto uczyć się dbania o swój kraj i
o siebie, spędzić miło czas i dojechać
w dwie godziny z kawałeczkiem…

Niby nic wielkiego, ale nadal – zawsze warto poznać lub, dla bywalców,
pooddychać innym powietrzem.
Na zakupy warto: Potsdamer Platz Arcades, okolice Ku’damm i wzdłuż
Tauentzienstrasse (KaDeWe, Europa
Center itp.), Friedrichstrasse (Galeries Lafayette i wysokobudżetowe
zakupy), Hackesche Höfe (wzdłuż

Schönhauserstrasse) ciekawe butiki, w okolicach
Savignyplatz – m.in.
wystrój wnętrz, Bergmannstrasse na Kreuzberg – secondo-hand’y i
królestwo Kebaba.
S p a n i e :
niskobudżetowo
np.
Meininger
lub
wysokobudżetowo Melia
Berlin. Generalnie warto też poszukać hosteli,
jeśli wycieczka samochodowa zawsze
warto sprawdzić opłaty za parking.█
ALEKSANDRA LUBCZAÑSKA

stylistka | www.lusty.pl
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Co w modzie piszczy?
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czywiście, dla części z nas to pretekst do tego,
aby udać się do sklepu na zakupy po coś nowego, oszałamiającego do ubrania. Ale cóż z tego,
że nabędziemy kolejne ubranie do „kolekcji”,
skoro i tak nie będziemy miały pomysłu na
skompletowanie całościowego stroju?
Zamiast więc wydawać pieniądze warto poszukać
inspiracji, które pozwolą nam na stworzenie czegoś
wyjątkowego z tego co już posiadamy w naszej szafie.
Oczywistym jest to, że w dobie postępu technologicznego natchnienia do swojej stylizacji będziemy szukały
w Internecie. Bardzo dobrym pomysłem są odwiedziny
na blogach modowych, które obecnie święcą triumfy
popularności wśród czytelników.
Co sprawia, że te blogi są tak popularne? Najprawdopodobniej to, że dziewczyny, które je założyły prowadzą
je osobiście. Na zdjęciach można zobaczyć je w ich
własnych stylizacjach, w których chodzą na co dzień,
ale i w tych na wielkie wyjścia. Blogerki szukają nowych
inspiracji, połączeń powszechnie uważanych za niedopuszczalne. Dzięki temu, że nie boją się krytyki tworzą
odważne zestawienia. Niektóre z nich twierdzą wręcz, że
każda krytyka motywuje je do dalszego działania. W ich
stylizacjach można zobaczyć ubrania z sieciówek, które
są na każdą kieszeń. Można też w nich odnaleźć stroje
od znanych projektantów. Łączą je w charakterystycznym dla siebie stylu. Łatwo też ubrać się tak samo jak
one, ponieważ pod każdym zdjęciem podpisują skąd
pochodzą wszystkie części stylizacji. Służą także pomocą
kiedy ktoś ma „modowy” problem.
Osoby przeglądające takie blogi niejednokrotnie się
zastanawiają, co taka dziewczyna z tego ma, czy jej się to
opłaca, po co to wszystko? Część blogów jest prowadzona w profesjonalny sposób przez młode kobiety, których
pasją jest moda. I właśnie z uwagi na to, mogą liczyć na
coś więcej. Dla nich najważniejsza jest satysfakcja jaką
mają, mogąc robić to co lubią i czym się interesują.
Tych najlepszych blogów jest kilka, bądź kilkanaście
i to właśnie one rządzą światem mody. Udowadniają, że
nie tylko projektanci mody mogą narzucać trendy.
Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to żadna z nich nie
zarabia na swoim blogu tyle, co córka naszego premiera, która prowadzi blog Make Life Easier http://www.
makelifeeasier.pl/ *. Zyski są to kwestie indywidualne,
gdyż każda z dziewczyn sama decyduje czy zgodzi się na
umieszczenie jakiejś reklamy, czy też nie. Jednak zainteresowanie jakim cieszą się ich wypowiedzi i stylizacje
powoduje to, że poniekąd stają się osobami publicznymi,
można było powiedzieć, że nawet celebrytkami. Są zapraszane na profesjonalne sesje zdjęciowe największych

Fot. polki.pl

magazynów o modzie, współprowadzą programy o stylu
w telewizji.
Na jednym z blogów można przeczytać, że jego autorka wraz z koleżanką, również prowadzącą bloga
modowego, zostały zaproszone na otwarcie sklepu z
konfekcją młodzieżową, w celu doradzania klientom
przy wyborze stylizacji.
Czyż nie jest to duża nagroda dla osoby, która pasjonuje się modą? Mam nadzieję, że dziewczyny w dalszym
ciągu będą szły tymi torami, którymi obecnie podążają i
nic nie stanie im na drodze prowadzącej do sukcesu.
A Wy drogie czytelniczki, czy korzystałyście kiedyś z
takich inspiracji modowych?
Jaka jest Wasza lista najpopularniejszych polskich
blogów? Macie taką? █
IWONA CZYŻYKOWSKA

28 l.

* o popularności takich blogów może świadczyć fakt, że blog
Make Life Harder http:// makelifeharder.blogspot.com/, który miał
być parodią bloga Kasi Tusk żyje obecnie własnym życiem i jest
bardzo ciekawie prowadzony.
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Biała koszula
niekoniecznie

do pracy

Każda z nas powinna mieć w swojej szafie
choć jedną dobrze skrojoną białą koszulę.
Obowiązkowo z dobrego materiału - jest to
klasyk, za który warto zapłacić więcej i mieć
go na dłużej. Biała koszula może posłużyć
nam przy każdej okazji zupełnie jak mała
czarna (która jest równie niezbędna).

Z

doświadczenia wiem, że często
wzbraniamy się przed ubieraniem
białych koszul w obawie przez zbyt
formalnym wyglądem. Kojarzą
nam się one z czasami, kiedy
mimo płaczu i tupania nogami musiałyśmy
zakładać je na szkolne uroczystości, a później
maturę, egzaminy, czy rozmowy o pracę. Jednak biała koszula może przydać nam się nie
tylko podczas różnych biznesowych, formalnych spotkań.
Pamiętajmy, żeby kupując ten element
odzieży dobrać odpowiedni rozmiar. Koszula nie może rozchodzić się w biuście czy
też na brzuchu, po co nam stres związany z
ciągłym poprawianiem i sprawdzaniem czy
wszystko jest ok :-) Najlepiej wybrać model
klasyczny, bez żabotów, pasków, wzorków
czy innych udziwnień, które dziś są modne,
a jutro mogą już nie być. Najlepiej sprawdzi
się koszula o męskim kroju, dopasowana do
naszych kształtów, zapinana na guziki.
Po zakupie tego idealnego modelu można
już tylko dobierać “doły” i komponować w
dowolne zestawy, a zapewniam, że jest ich
wiele... bo taka koszula wygląda świetnie w
zestawieniu z klasyczną spódnicą czy czarnymi spodniami - włożona w środek będzie idealnym zestawem do
pracy. W połączeniu z dżinsowymi rurkami i balerinami
będzie świetną opcją na wyjście do galerii na zakupy. Do
tego duża torba, podwinięte rękawy i mamy gotowy zestaw casualowy.
Wieczorem baleriny zamieniamy na szpilki, torbę na
kopertówkę, dodajemy błyszczące kolczyki, poprawiamy
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makijaż i mamy gotowe ubranie na wyjście do klubu :-)
Biała koszula jest idealnym rozwiązaniem, kiedy
nie ma się w co ubrać, a przecież takie sytuacje się nam
zdarzają prawda?:-)
ANNA KLEMM

melkfashiondiary.blogspot.com

1

Moda na

miejsce - baleriny

Kobiety, niezależnie od wieku są zdania, że ten, kto je
wymyślił zasługuje na najwyższą nagrodę. Początki balerinek sięgają 1947 roku. Nosiły je największe gwiazdy
kina, jak Brigitte Bardot, czy Audrey Hepburn. Te zgrabne, płaskie buty cieszą się niezwykłą popularnością, a
różnorodność modeli, kolorów, materiałów, z których są
wykonane oraz ozdób pozwala dobrać odpowiedni fason
do każdego rodzaju stroju i na każdą okazję.
Marta, ekspedientka: „Przy mojej stojącej pracy takie
buty to błogosławieństwo. Mogę je założyć zarówno do spodni, jak i do sukienki i mam pewność, że po ośmiu godzinach
nie będę narzekała na spuchnięte, bolące stopy”.

naszych
ulicach
Kobieta lubi dobrze wyglądać.
Odpowiedni strój jest w stanie dodać
energii, poprawić samopoczucie, sprawić,
by zwykłe wyjście po zakupy nie było
jedynie zwykłą, codzienną powinnością.
Jeśli zwrócimy uwagę na to jak ubierają
się panie spotkane przez nas w urzędzie,
w sklepie, czy na spacerze, dojdziemy do
wniosku, że dla nas, kobiet, szczególne
znaczenie ma wygoda.

N

a szczęście projektanci, wychodząc naprzeciw naszym wymaganiom, proponują takie rozwiązania, byśmy wyglądały elegancko, jednocześnie czując się komfortowo.
Prowadząc wnikliwe obserwacje, stworzyłam
ranking rzeczy, bez których nie możemy się obejść,
wychodząc z domu.
Odpowiedni strój jest dla nas niesłychanie ważny.
Lubimy ładnie wyglądać bez względu na to, czy idziemy
do pracy, czy wyprowadzamy psa na spacer. Potrafimy
godzinę stać przed otwartą szafą zastanawiając się, w co
się ubrać wychodząc do sklepu po pieczywo. Na naszych
ulicach zatem spotkamy w większości kobiety ubrane ze
smakiem i zgodnie z panującymi obecnie trendami.
I tak trzymać, drogie Panie!
AGNIESZKA WITKOWSKA

31 l.

2 miejsce - LEGGINSY
To absolutny przebój na ulicach. Która z nas nie ma choć
jednej pary w szafie? Kochamy je głównie za to, że nogi
w nich wyglądają szczuplej oraz za to, że w jednej chwili
możemy wyczarować fajny strój, zakładając dopasowaną
kolorystycznie tunikę, bądź sukienkę i już jesteśmy gotowe
do wyjścia. Oprócz tradycyjnych czarnych, furorę robią
te imitujące jeans, z naszytymi z tyłu kieszonkami, które
wyparły nawet uwielbiane przez nas klasyczne spodnierurki.
Aneta, mama 2-letniej Zuzi: „Uwielbiam je nosić, przy
dziecku biegającym po placu zabaw potrzeba maksymalnej
wygody, stroju, który nie krępuje ruchów, ale przy tym dobrze się prezentuje. Legginsy w połączeniu z ciekawą górą
doskonale spełniają tę rolę”.

3 miejsce - OL B RZYMI E T O R EB K I
Stanowią nieodłączny dodatek do stroju każdej kobiety.
Stały się obiektem dowcipów ze strony naszych mężczyzn
oraz zagadką dla naukowców, którzy badają, ile czasu każda
z nas poświęca w swoim życiu na szukaniu wszystkiego w
torbie. Co się w nich znajduje, wiemy tylko my kobiety, w
każdym razie na pewno wszystko, co niezbędne. Dlatego
obojętnie, w jakim jest kolorze, jak ozdobiona, jedno jest
pewne - musi być sporych rozmiarów.
Monika, nauczycielka: ”Nigdy nie wiadomo, co w danym momencie będzie mi potrzebne, dlatego lubię mieć przy
sobie różne rzeczy, zamiast wracać po coś do domu. Jedyny
minus, to jak chyba każda kobieta mam straszny bałagan w
torebce i chwilę trwa, nim znajdę to, czego szukam”.
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Życie w chmurze

dymu

Każdego roku 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień
bez Papierosa. Większość palaczy pewnie nawet o tym nie
wiedziało, chyba że przerzucając przypadkiem kanały w
tv, albo strony w internecie wiadomość ta do nich dotarła.
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Z

apewne fakt ten nie
wywarł
specjalnego
wrażenia, w końcu po co
na siłę powstrzymywać się
od palenia jednego dnia,
skoro nazajutrz pobiegnie się do
kiosku po nową paczkę.
Ale nie o to w tym chodzi. Tego
dnia odbywa się wiele manifestacji,
mających na celu uświadomić ludziom, jakie zagrożenia niesie ze
sobą ten okropny nałóg dla nas
i naszych bliskich. Naszą dość
dziwną cechą jest to, że nie dostrzegamy problemów, dopóki nie
dotkną nas bezpośrednio. Dopiero
jak przydarzy się coś złego nam lub
komuś z rodziny, czy znajomych,
nagle opadają nam klapki z oczu.
A prawda jest taka, że zwykle
najgroźniejsze jest to, czego nie widzimy. Może gdyby każda paląca
osoba obejrzała, w jakim stanie
są jej płuca i doznała wstrząsu,
zastanowiłaby się, jaki jest sens
zatruwać swój organizm.
Niestety ze szponów tego
nałogu niełatwo się wyrwać. Niektórzy nawet nie widzą
takiej potrzeby, bo wydaje im się, że póki dobrze
się czują, nic złego się nie
dzieje. Nikotyna jednak
nie działa gwałtownie,
ale
konsekwentnie.
Zawarte w niej substancje przepuszczają do
serca coraz mniej tlenu,
osłabiają je i za jakiś czas
nie będzie już w stanie
pracować. Poza tym, jak
wiadomo, tytoń jest produktem powodującym
nowotwory złośliwe, o
czym uczą się nawet dzieci w szkołach.
Statystyki
są
zatrważające. W Polsce z powodu chorób
spowodowanych paleniem papierosów umiera

ok 70 tysięcy osób. Dlaczego zatem,
mimo tylu ostrzeżeń, umieszczanych również na opakowaniach z
tym podstępnym złodziejem życia,
nadal decydujemy się palić? Zwykle
zaczyna się niewinnie i niestety
najczęściej w wieku kilkunastu lat.
Młodzi ludzie, chcący poczuć się
doroślej, sięgają po pierwszego papierosa, żeby zobaczyć, jak to jest.
Zaczynają się imprezy, więc głupio
wśród rówieśników uchodzić za
mięczaka. Czasem jest to rodzaj
buntu. Rodzice czepiają się byle czego, zła ocena za sprawdzian w szkole, nauczyciel się uwziął, więc trzeba jakoś odreagować. Po pewnym
czasie owy “manifest dorosłości”
zupełnie niepostrzeżenie przeradza
się w silne uzależnienie, z którym
trudno potem sobie poradzić.
Sławek, lat 30
„Pochodzę z małej miejscowości,
w wieku 15 lat poszedłem do szkoły z
internatem. Z dala od domowej kontroli poczułem się panem samego siebie. Wychowawcy głównie zajmowali

Fot. saysunow.com
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się sprawdzaniem, czy jesteśmy w
pokojach o wyznaczonych godzinach, nie pilnowali nas w czasie wolnym, więc mogliśmy posmakować
różnych używek, wypić piwko po
kryjomu, zapalić. Pierwszego papierosa podwędziłem starszym kolegom, spaliłem go w samotności. Nie
umiałem się zaciągać, ale później
kumpel nauczył mnie, jak to robić.
Strasznie się cieszyłem, zupełnie
jakbym opanował jakąś naprawdę
ważną umiejętność, miałem się za
lepszego od innych. Palę do tej pory,
dziś nie wyobrażam sobie inaczej
zacząć dzień.”
Jeżeli jakimś cudem uda się
nam uniknąć przygody z paleniem
na etapie życia nastolatka, kolejna
pokusa czyha, gdy podejmujemy
pracę. Kiedy kilka osób wychodzi
w przerwie na “dymka”, nie chcemy czuć się gorsi. Chcemy należeć
do elity, integrować się ze wszystkimi, dlatego zamiast siedzieć
samemu i przeżuwać bułkę przez
kwadrans wybieramy towarzystwo
palaczy, bo tam można posłuchać
najświeższych ploteczek i
wspólnie ponarzekać na
przełożonego.
Obecnie
większość
pracodawców
sprzeciwia się tym słynnym
spotkankom w przerwie
od pracy i coraz częściej
ubiegając się o zatrudnienie w ogłoszeniach znajdujemy dopisek “osoba
niepaląca”.
Bywa też tak, że ludzie
w średnim wieku czasami szukają w paleniu
odskoczni od kłopotów.
Pragną się w jakiś sposób
odstresować, gdy coś ich
przerasta.
Alicja, lat 35
“Zaczęło się, gdy
byłam w chwilowym

Jest jeszcze bardzo ważna rzecz,
do której zwykle nie przywiązujemy
uwagi. Dym tytoniowy nie tylko
sieje spustoszenie w osobie, która go bezpośrednio wdycha, ale na
jego negatywne skutki narażony
jest każdy, kto przebywa w pobliżu
osoby palącej. To tzw. “bierni palacze”, mogący nie z własnej winy
cierpieć na różnego rodzaju infekcje, choroby serca oraz zaostrzenie
objawów astmy, czy alergii.
Jak zatem rozstać się z tym
wyniszczającym życie nałogiem?
Każdy, kto choć raz próbował się od
niego uwolnić wie, że to niezwykle
trudne zadanie. Potrzeba niesamowitego samozaparcia, by w chwili
słabości nie dać się złamać. Błędnym
założeniem jest, by wyznaczyć sobie jakiś konkretny dzień np. urodziny, imieniny,
czy Nowy Rok,
Otrząsnęłam się, gdy moja
żeby rzucić palenie. Pewnie i
tak przełożymy
córka przytulając się
tę datę na inną
okazję, bo stwierdzimy, że
przecież
nic
powiedziała:
się nie stanie,
jak
poczekamy jeszcze z
Ojej, mamusiu, ale ty śmierdzisz miesiąc. Jeśli
naprawdę chcemy rzucić, zróbmy to zaraz, dziś!
kłuć serce. Parę razy próbowałam
Dla naszego organizmu każda
rzucić, ale bez skutku. Kolejna
chwila się liczy.
kłótnia, zły humor wystarczyły,
Zauważmy, że najczęściej paliby pobiec do sklepu z obietnicą, że
my w pewnych określonych miejto już ostatni raz, że więcej ich nie
scach, lub sytuacjach. Postarajmy
kupię. Aż do następnego załamania.
się ich unikać. Idziesz do koleżanki,
Otrząsnęłam się dopiero wtedy, gdy
bo wiesz, że przy kawce zawsze
moja 5-letnia córka przytulając się
częstuje cię “fajeczką?” Zaproś ją do
do mnie powiedziała “ojej, mamusiebie i uprzedź, że w twoim domu
siu, ale ty śmierdzisz”. Zrobiło mi
się nie pali, lub umów się w miejscu
się strasznie głupio. Postanowiłam,
publicznym, gdzie palenie jest to
że zerwę raz na zawsze z tym obrzakazane.
zydliwym przyzwyczajeniem, by
Skrywasz się za krzakiem niemoje dzieci nie musiały się nigdy za
daleko przystanku kopcąc ćmika,
mnie wstydzić. Nie palę już od roku i
bo nudzi ci się czekając na autobus?
wcale nie mam na to już ochoty”
dołku. W pracy ciągły stres przed
zwolnieniami, wiecznie niezadowolony szef, po powrocie do domu
nie mogłam patrzeć na bałagan,
który mimo wiecznego sprzątania
wracał po chwili, niczym bumerang za sprawą trójki dzieci. Do
tego sprzeczki z mężem, pretensje,
brak czasu dla siebie. Paląc papierosa, odnajdując moment spokoju, czułam się zrelaksowana. Nie
chciałam z tego rezygnować, nawet
gdy pogorszyło się moje samopoczucie. Nie raz miałam straszne
mdłości, ale nie mogłam przestać,
głód był coraz silniejszy. Byłam
rozdrażniona, gdy któreś z dzieci
chciało coś ode mnie, kiedy ja akurat
miałam ochotę sięgnąć po paczkę. Po
pewnym czasie zaczęły mi się łamać
paznokcie, zżółkły mi zęby, zaczęło

Wybierz inną formę powrotu do
domu. Zamów taksówkę i nie zrażaj
się, że stracisz za dużo kasy na przejazd, bo na papierosy z pewnością
wydajesz więcej.
A jeśli mowa o pieniądzach,
również one mogą być silną
motywacją. Rachunek jest bardzo
prosty. Palicie z mężem po paczce
dziennie każdy? Więc przez rok ponad 7 tysięcy puszczacie z dymem.
Za taką kwotę można kupić wcale
nienajgorszy używany samochód,
lub zafundować sobie wakacje w
ciepłym kraju. Chyba brzmi bardziej zachęcająco, niż góra petów i
popiołu. W tej ciężkiej batalii walki
z nałogiem pomocne mogą być też
środki antynikotynowe, dostępne w
aptekach, jak również grupy wsparcia. Ale to wszystko na nic się nie
zda, jeśli nie uświadomimy sobie
powagi problemu.
Tak jak w przypadku alkoholika, który do końca życia nie może
wypić już ani jednego kieliszka, tak
w przypadku palacza, nie powinien
on już wypalić ani jednego papierosa więcej, w przeciwnym razie wróci do punktu wyjścia.
Pocieszające jest to, że osoby,
którym się ta trudna sztuka udała
zgodnie twierdzą, że najgorszy jest
pierwszy tydzień, góra dwa, potem papierosy już nie smakują tak
dobrze, tak jak kiedyś. Ale i tak do
sukcesu prowadzi jedynie konsekwencja. Nasz organizm jest na tyle
łaskawy, że powoli regeneruje się w
nim wszystko, co zostało zniszczone przez tą truciznę. Na efekty trzeba jednak czekać.
Ryzyko zachorowania na raka
płuc zmniejszy się do poziomu
osoby niepalącej dopiero po 15
latach. Pytanie tylko, kto tego
dożyje... █
AGNIESZKA WITKOWSKA

31 l.
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Miłość
za pieniądze
- sposób na wygodne
życie czy konieczność?
Żyjemy w czasach, gdzie nic nie przychodzi łatwo. Ciężko dziś o dobrą pracę,

zarówno mężczyznom, jak i kobietom, a jeśli nawet taka się znajdzie, niepewność
i strach o jej utratę odbiera wszelką radość i poczucie bezpieczeństwa.

N

ieustanna walka o przyszłość, rozgoryczenie
niesprawiedliwością i pragnienie wygodnego,
dostatniego życia, doprowadza czasem do zatracenia swych wartości i szukania sposobów
na poprawę sytuacji finansowej nawet za cenę
swojej godności..
Co kieruje osobami, które w zamian za korzyści
materialne świadczą usługi towarzyskie? Chęć szybkiego zarobku, przeświadczenie, że nie ma innej możliwości
na polepszenie swych warunków, czy może ochota, by
połączyć przyjemne z pożytecznym?
Być może odpowiedzi na niektóre pytania dostarczy nam historia Izy, 38-letniej księgowej, zaskoczonej
odkryciem, czym zajmuje się jej koleżanka.
“Kingę poznałam w pracy, ale okazało się, że mieszka
na tym samym osiedlu co ja, jednak wcześniej nie
miałyśmy okazji się spotkać. Polubiłyśmy się, zawsze miałyśmy temat do rozmowy. O jej życiu prywatnym
wiedziałam tyle, że jest rozwódką i samotnie wychowuje
15-letnią córkę. Wkrótce z powodu oszczędności w firmie jej dział rozwiązano, a ona, wraz z kilkoma innymi
pracownikami została bez pracy. Gdy spotkałam ją jakiś
czas później w osiedlowym sklepie, zainteresowałam się,
czy znalazła już inny etat. Odpowiedziała wówczas, że
nie i szybko zmieniła temat. Uderzyła mnie lekkość, z
jaką ze mną rozmawiała, pomyślałam, że niejedna osoba
w jej sytuacji załamałaby się, a ona sprawiała wrażenie,
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jakby nic złego się nie stało. Zastanawiałam się, z czego
utrzymuje mieszkanie oraz siebie i dziecko. Widywałam
ją dość często, jednego dnia wychodziła właśnie z solarium, innego spieszyła się do fryzjera i zawsze na moje
pytanie dotyczące pracy odpowiadała wymijająco. Przy
następnym spotkaniu pochwaliła się, że właśnie wróciła z
krótkich wakacji w Egipcie. Nie wytrzymałam i zapytałam
wprost, jakim cudem ma na to wszystko pieniądze. Wtedy
już nie kryła, że spotyka się od czasu do czasu z pewnym mężczyzną, dość zamożnym, wtedy, gdy on potrzebuje jej towarzystwa i w zamian otrzymuje niemałe finansowe wsparcie. Byłam oszołomiona tym wyznaniem,
nie mogłam zrozumieć, dlaczego wykształcona kobieta, z
doświadczeniem zawodowym zdecydowała się na taki rodzaj zarobku. Jaki przykład daje swej nastoletniej córce?”
Takich szczodrych panów jest bardzo dużo. Ogłaszają
się w internecie, w prasie lokalnej, proponują „pomoc” w
zamian za wspólne miłe spędzanie czasu. Jednym zależy
wyłącznie na osobie, z którą można pójść do kina, na
kolację, lub po prostu pogadać, nie kładąc nacisku na
zbliżenie cielesne, inni nie owijają w bawełnę- „Nie mogę
zaoferować Ci miłości, ale przygodę erotyczną”. Obcokrajowcy gotowi są zapłacić od 5 do 8 tysięcy za wyjazd za
granicę na tygodniowy urlop.
Ale nie tylko kobiety mogą „zarabiać” w ten sposób.
Wiele dojrzałych pań, pozornie szczęśliwych mężatek zamieszcza anonse, oferując pieniądze w zamian za towar-

zystwo zwykle młodszych od siebie mężczyzn. Główny
powód? Nuda, osamotnienie, brak wrażeń.
Bartek lat 25, postanowił, z czystej ciekawości
umówić się z pewną kobietą, znacznie starszą od niego.
„Dostałem od znajomego namiary na biuro, które
pośredniczy w takich spotkaniach. Zostawiłem swoje dane, zdjęcie. Po jakimś czasie otrzymałem telefon,
że pewna pani zainteresowała się moim zgłoszeniem i
pragnie mnie bliżej poznać. Przyjechała w wyznaczone
miejsce i zaprosiła mnie na śniadanie. Rozmowa toczyła
się bardzo swobodnie, bez żadnych podtekstów. Kiedy zapytałem dlaczego to robi, odparła, że jej mąż jest
poważnym biznesmenem, jest wiecznie poza domem
i nie poświęca jej uwagi oraz nie wnika, jak ona spędza
wolny czas. Skorzystała z pośrednictwa, ponieważ chciała
najpierw zapoznać się z ofertami i podjąć decyzję, komu
go poświęci.
Po dwóch godzinach otrzymałem 500 zł oraz
propozycję kontynuowania znajomości. Poczułem się
dziwnie, odmówiłem”.
Dla wszystkich amatorów „płatnych doznań” to idealne rozwiązanie. Mają pieniądze, nie szukają uczucia,
lecz kogoś, kto zaspokoi potrzebę bliskości. Wielu z nich
dołącza informację, że zależy im na stałej relacji. Cóż,
zawsze lepiej mieć jedną osobę, która zjawi się na każdy
telefon i na pewno nie będzie wykręcać się bólem głowy,
niż korzystać z usług agencji towarzyskiej. Zawsze stwar-

za to namiastkę związku, pozbawionego negatywnych aspektów, takich jak marudzenie, niezadowolenie, pretensje i ciągła kontrola. Bardzo wygodny układ. Ale na jak
długo to wystarczy? A co z tymi, którzy się na to godzą za
odpowiednią opłatą?
Mają wyrzuty sumienia, poczucie poniżenia, czy też
traktują to jak zwykłą pracę, za którą dostają wynagrodzenie, po czym wracają do swojego życia? Odpowiedzi
na te pytania jest zapewne tyle, ile osób, które się tym
trudni. Każdy ma inny charakter i podchodzi do tego na
swój sposób.
Nasuwa się jednak jedna myśl:
To okropnie nieszczęśliwi ludzie. Ci, którzy mają
pieniądze, kupują chwile spędzone z inną osobą, Ci, którzy ich potrzebują, sprzedają coś niesamowicie cennego
– samych siebie.
Czy naprawdę warto? █
AGNIESZKA WITKOWSKA

31 l.
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Strefa studentki
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Mobbing
Koniec studiów oznacza dla większości początek naszej kariery
zawodowej. Gazety codzienne, internet, znajomi – to jest nasze
źródło ofert pracy.

Z

z drugiej strony jest dość nieczytelna, czasem
czasem odnajdujemy tą idealną, dosukryta między słowami. Jak odczytać prawidłowo
tajemy zaproszenie na rozmowę
te sygnały? Przytoczę kilka przykładów..
kwalifikacyjną, koniec końców wypadamy na niej świetnie. Na następny dzień
NADGODZINY
rozbrzmiewa telefon, a w słuchawce
Kolejny dzień na biurku leży sterta papierów,
słyszymy: „zapraszamy do współpracy”. Cieszymy
a do końca miesiąca coraz mniej czasu! Znowu
się niezmiernie, ale czy przypadkiem czegoś nie
będziesz musiała zostać po godzinach. Zbliża się
przeoczyliśmy?
dzień wypłaty, wybierasz się z listą obecności do
Co z naszymi oczekiwaniami co do pracodawpani prezes w celu uzyskania zgody na wypłacenie
cy? Wysokość wynagrodzenia, stanowisko, ewenwynagrodzenia za nadgodziny, słyszysz: „W
tualny dojazd, praca w zespole... Brzmi rewelacyjżadnym wypadku! To jest Twój psi obowiązek!”.
nie, ale błagam Cię przemyśl to jeszcze raz! Jesteś
pewna, że Pan / Pani
PREMIA
za biurkiem prezesa
Czasami krytyka z drugiej strony
nie okaże się tyraW
ramach
nem?
powierzonych
W dzisiejszych
dodatkowych
jest dość nieczytelna, czasem
czasach co rusz
obowiązków
otrsłyszy się o mobzymujesz
sporą
bingu. Ale czy na
premię od dyrepewno wiesz co to
ktora. Cieszysz się
ukryta między słowami. Jak
znaczy? Powszechniezmiernie! W dniu
nie znany mobbing
wypłaty zauważasz,
objawia się zazwycże premia nie została
zaj ośmieszeniem, odczytać prawidłowo te sygnały? uwzględniona. Udaponiżeniem lub odijesz się do kierowzolowaniem od grupy jednostki przez osobę na
nika w celu wyjaśnienia i słyszysz: „Nie zasługujesz
tym samym lub wyższym poziomie struktury orna premię”.
ganizacyjnej firmy.
Tak jest w teorii, a jak jest w praktyce? Nie
KOMUNIKATY
każdy z nas potrafi odczytywać zachowania swoOd zawsze zbierałaś wiele pochwał i rekojego przełożonego lub współpracownika (np. premendacji od swoich poprzednich przełożonych.
zesa, kierownika, dyrektora lub osoby z tego saJednak obecna przełożona robi wszystko byś nie
mego poziomu) w sposób jasny. Czasem krytyka
wykonała swojej pracy należycie. Brak jasnych ko-
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munikatów i poleceń z jej
strony skutkuje przykrymi
komentarzami przy ocenie
Twojej pracy co w konsekwencji wpływa na Twoją
zaniżoną samoocenę.
OBOWIĄZKI
Do dzisiaj czułaś, że Twoja pozycja w firmie nie
jest zagrożona. Jednak nagle otrzymałaś polecenie od
dyrektorki przeszkolenia koleżanki z pracy w zakresie
Twoich obowiązków! Oniemiałaś! Przecież szkolenie
nie leży w Twoich kompetencjach... Treść takiego polecenia jest dla Ciebie jasnym komunikatem, że Twoja
dotychczasowa pozycja zawodowa jest zagrożona.
Oprócz tych przykładów istnieje wiele innych sytuacji, które w sposób dotkliwy mogą wpłynąć na
Twoją samoocenę, sposób wykonywania obowiązków,
stan psychiczny, a nawet stan zdrowia! Jednak możesz
tego uniknąć bądź zaprzestać niepożądanych działań
ze strony osób odpowiedzialnych za to zajście.
Co należy zrobić? Pierwszy krok (i najważniejszy)
jaki należy podjąć: koniecznie poinformować o takim
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zajściu pracodawcę.
Takie pismo pozwoli Tobie w
przyszłości ubiegać się o zadośćuczynienie i straty moralne powstałe w wyniku niepożądanych czynności ze
strony współpracownika. Jest ono również podstawą
do rozpoczęcia procesu w Sądzie Pracy.
Bardzo dużo osób wstydzi się o tym mówić dlatego z dnia na dzień odchodzą z firmy próbując
zapomnieć o tych przykrych wydarzeniach. Jednak
ja osobiście chciałabym Was namówić – korzystajcie ze swoich praw, nie bójcie się mówić, dzięki Wam
może się zmienić los na lepsze nie tylko pojedynczych
osób. Dlaczego mają cierpieć niewinni skoro winna
jest konkretna osoba? Życzę Wam wielu sukcesów
zawodowych! :) █
PAULINA DORNA

Pasja

Zamiłowania

Hobby

Marzenia
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Czym to wszystko jest ? Czy jest nam tak naprawdę potrzebne? A
może da się bez tego żyć? W mniejszym lub większym stopniu są to
nieodłączne części naszego życia.
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decydowana większość z nas posiada
pasję, a jeśli nie można nazwać tego pasją,
posiada przynajmniej jakieś hobby czy
też zamiłowania. Bardzo nas to wszystko
rozwija, buduje naszą osobowość i wielokrotnie pomaga nam w naszych problemach czy
przeszkodach, które możemy napotkać każdego
dnia.
Pasja jest czymś niesamowitym, tak jak
człowiek, który jest nią przesiąknięty… miłością
do czynności, przedmiotu, zajęć, które pochłaniają
go bez reszty. Każdy człowiek odczuwa ją indywidualnie i na swój własny sposób. Widać to bardzo często chociażby we wszelakich programach
muzycznych czy też tanecznych. Obserwujemy jak
ludzie w każdym wieku pokazują nam siebie poprzez taniec, śpiew czy też inne formy. Odpływają
wtedy w swój własny świat.
Czy warto posiadać pasję, hobby, zamiłowania
? Moim osobistym zdaniem źle ich nie posiadać.
Wyznaczanie sobie celów, wyzwań jest bardzo
zdrowe, kształcące i bardzo potrzebne nam. Wszystko powinno być w pewien sposób dostosowane
do nas indywidualnie, tak aby nas nie przerosło. W
końcu porażka boli o wiele bardziej niż cieszy nas
odniesiony sukces. Każdy z nas powinien stawiać
sobie poprzeczkę na tyle wysoko, aby móc realnie
podnosić swoje kwalifikacje. Wszystko powinno
być dostosowane to naszych predyspozycji oraz
możliwości.
Czy warto mieć marzenia? Oczywiście, nawet
te najmniejsze i bardzo przyziemne, chociażby
miało być to obejście Malty wokół (Poznaniacy
wiedzą o co chodzi). Ja osobiście przygotowałam
listę rzeczy, które chcę zrobić przed 30
rokiem życia.
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Oprócz tych przyziemnych, małych, są tam też
marzenia, które pewnie nigdy się nie spełnią lecz
warto próbować. Spełnianie marzeń bardzo cieszy
gdy robimy to z osobą nam bliską. Niesamowicie
zbliża to do siebie. Owa lista może nakręcać nas
każdego dnia, a odhaczanie kolejnych punktów na
niej, daje nieziemską satysfakcję.
Dlaczego ludzie tak często boją się podejmować
nowe wyzwania? Odpływając nieco w świat
dzieciństwa, spójrzmy na dzieci lub przypomnijmy
sobie siebie jak byliśmy młodsi. Czy dzieci boją
się podejmować co rusz to nowe zajęcia? Boją się
wyśmiania? Przejmują się tym co powiedzą inni?
Czy po prostu gdy mają ochotę spróbować czegoś
nowego, robią to? Te pytania to blokady, które
większość z nas ma. Jako dziecko nie liczyliśmy się
z konsekwencjami, rozbitymi kolanami. krytyką.
Po prostu spełniało się marzenia, szukało się siebie
we wszelkiego rodzaju dyscyplinach. Dlaczego by
nie zaryzykować i teraz?!
Niestety jestem z tych osób co bardzo długi
czas posiadały te blokady i nie wyzbyłam się ich
do końca. Lecz... Nigdy wcześniej nie miałam
styczności z pisaniem artykułów, felietonów.
Wszystko jedynie na poziome obowiązkowym,
co narzucała mi szkoła. Pewnego pięknego dnia
stwierdziłam jednak, że warto byłoby spróbować,
nauczyć się czegoś nowego i zobaczyć jak to
mi wyjdzie. Owszem bardzo boję się krytyki,
wyśmiania. Moje obawy są oczywiste lecz wszelkiego rodzaju krytyka, uwagi, mogą przecież tylko
mnie wzmocnić, nauczyć, czy też ukierunkować.
A gdy pojawi się również kilka słów
uznania,

będzie to niezwykle satysfakcjonujące. Wtedy z
uśmiechem na twarzy będę mogła powiedzieć
sama przed sobą, że warto było.
Zadałam sobie pytanie: jak może pisać ktoś o
pasji, skoro sam jej nie posiada? Przez ostatnie
12 lat poświęciłam się jednej dyscyplinie, niestety z pewnych powodów musiało się to zakończyć.
Bardzo bałam się tego, ponieważ nie rozumiałam
jak można nie mieć hobby, zajęć dodatkowych,
takich, które sami sobie wybieramy, a nie mamy
ich w programie jako obowiązkowe. Skłamałabym
mówiąc, że było to zawodowstwo, lecz też nie
można odpowiedzieć na pytanie jakby moje losy
potoczyły się dalej.
Odnoszenie sukcesów, nawet tych najmniejszych dawało mi siłę, chęci do trenowania, szkolenia się do bycia jeszcze lepszym. Po tym wszystkim nie mogłam znaleźć żadnej alternatywy.
Przynajmniej tak mi się wydawało. Lecz czy nie
możemy nazwać pasją i te dyscypliny, o których
umiemy opowiadać z ogromną fascynacją, którymi potrafimy zarazić, zainteresować innych? Może
być to muzyka, mogą być to książki, a nie musimy przecież śpiewać, grać czy pisać. Może być to
wszystko co nas interesuje, pomimo braku naszego osobistego wkładu i nakręcać nas każdego dnia.
Podsumowując. Czy warto marzyć? Zdecydowanie TAK! Czy warto dążyć do spełniania
marzeń? Obowiązkowo! Posiadać hobby? A chcesz być pozbawiony osobowości, nie potrafić
nikogo zainteresować sobą, niczym się nie
wyróżniać, nie posiadać żadnych zainteresowań?
No więc właśnie, każdy chce być chyba wyjątkowy
na swój sposób, umieć zafascynować sobą, bądź

{

zainteresować czymś co jest dla nas bardzo ważne.
Pasja, hobby, zamiłowania, marzenia są zatem czymś niesamowitym, co kształtuje, kreuje naszą osobowość i dostarcza nam sił, nadaje
piękne kolory codziennej szarości. Spełniajmy
swoje marzenia, nawet te najmniejsze. Próbujmy
sił w dyscyplinach, które nas fascynują i pociągają.
Przestańmy się bać podejmować nowe wyzwania.
W końcu nasze życie każdego dnia stawia przed
nami wiele sytuacji i decyzji, które mogą zmienić
nasze życie, dlaczego by nie zmieniać go według
siebie? Szukajmy pasji, a ona niech pochłonie nas i
daje nam szczęście każdego dnia. █
MARTYNA WYSOTA

studentka | 20 l.

CZYM JEST DLA CIEBIE PASJA?

Michał (24): Jest to powód.. do działania, wstawania z łóżka, doskonalenia się. Dzięki
pasji można poczuć życie, że to nie tylko przemijający czas, ale także momenty, które coś
znaczą dla nas samych… ale chyba najważniejsze jest w tym wszystkim to, że dzięki pasji
możemy się uśmiechać.
Agnieszka (26): Jest moim tlenem. Potrzebuję jej ( jazda na rowerze), choć czasem nią
rzygam. Sprawia, że jestem szczęśliwa. Jest moją formą ucieczki od szarej rzeczywistości.
Michał (20): Coś co mnie nakręca, co daje mi siłę i motywację, coś co kocham robić.
Coś, bez czego czuje się chory, zmęczony i przybity.

{
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Dietetyk radzi

Nowalijki
Wiosna. Bazary, ryneczki i warzywniaki pełne są pysznych, kolorowych i
młodych warzyw tzw. - nowalijek. Przepełnione produktami stragany same
przyciągają wzrok i nie potrzeba dodatkowej reklamy, aby skusić się na świeże

N

atura sama dba o to, aby
zachęcać nas do kosztowania
sezonowych
pyszności.
Dzięki temu nieświadomie
bilansujemy naszą dietę w
niezbędne do życia składniki. Warzywa i owoce dostarczają przede
wszystkim witamin, a także błonnika
niezbędnego
do
prawidłowego
funkcjonowania układu pokarmowego. Jeśli mamy możliwość kupujmy
warzywa bezpośrednio od gospodarzy
gospodarstw ekologicznych, albo sami
w małych przydomowych ogródkach
próbujmy wyhodować marchewkę
czy szczypiorek. Będziemy wtedy
mieli pewność, że nasze nowalijki
są najzdrowsze - pozbawione pestycydów i chemii. Jeśli nie mamy takiej
sposobności, warto wybrać warzywa
oferowane przez mały stragan stars-

zego Pana lub starczej Pani na okolicznym ryneczku. Możemy się wtedy
spodziewać, że oni także nie nawozili
nowalijek pestycydami, a wszystko co
oferują pochodzi z ich przydomowego
ogródka.
Warzywa słyną ze swej niskiej kaloryczności, dlatego warto komponować z nich przepyszne
przekąski i posiłki. Kto nie skusi się
na młodziutką i słodką marchewkę.
Chrupanie takiej przekąski sprawi nam
mnóstwo przyjemności i nie przyniesie
negatywnych konsekwencji. Warzywne kompozycje obiadowe nie obciążą
żołądka i sprawią, że będziemy zdrowo
najedzeni..█
MAŁGORZATA ZDROJEWSKA

dietetyk | www.dietodajnia.pl
Fot. swiat-zdrowia.pl
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Przepis na zapiekankę

Ser Gouda

50

2 plasterki

Olej

20

2 łyżki

Cebula

100

1 mała

Kalafior

1/2

1/2 kalafiora

Pietruszka

do ozdoby

do ozdoby

Pomidor

400

2 średnie pomidory

Fot. gotujsie.pl

Kalafior,
rozdzielić
na
różyczki, ugotować w lekko
osolonej wodzie i odsączyć.
Pomidory
pokroić
na
ćwiartki. Cebulę zeszklić
na oleju i dodać pomidory.
Dusić razem przez ok. 20
min, mieszając. Powstały
sos cebulowo-pomidorowy
doprawić solą, pieprzem i
odrobiną cukru. Naczynie
żaroodporne wysmarować
olejem, ułożyć połowę sera,
potem kalafior i całość polać
sosem. Na wierzchu ułożyć
ser i wstawić do piekarnika
(180 ). Zapiekać ok. 15-20
min. Po wyjęciu przyozdobić
pietruszką.
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Między nami kobietami

Co ich kręci, co ich podnieca, czyli

dlaczego mężczyźni lubią

e
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kobiety?

Wszystkim dobrze wiadomo, że to, co trudne do
zdobycia wydaje się bardziej atrakcyjne. A jeżeli
osiągniemy coś, co wymagało od nas poświęcenia
dużej ilości czasu, wysiłku i zaangażowania,
będziemy uważali to za bardzo cenne! Często
zastanawiamy się dlaczego jest tak, że mężczyźni
zwracają uwagę na kobiety, które wcale nie
wykazują chęci na bliższą z nimi znajomość.

D

zieje się tak, ponieważ
oni lubią niedostępne kobiety. Stanowią dla nich
wyzwanie i gwarantują
dreszczyk emocji, tak
przez nich uwielbiany.
Mężczyźni
są
wiecznymi
łowcami. Nie cieszy ich łatwa
zdobycz. Oni lubią zabawę w kotka
i myszkę, czyli wyznają teorię, żeby
króliczka gonić a nie złapać...
Jeżeli „coś” samo wpada w ich
sidła, nie jest to dla nich interesujące
30 To Ja Kobieta

ani godne ich uwagi. Natomiast jeśli
muszą poświęcić dużo energii na
zdobycie zwierzyny (czyli kobiety), wykazać się swoją męskością,
sprytem, pomysłowością, wtedy są
dumni ze swojej zdobyczy. Obiekt
ich zainteresowań „podany im na
tacy”, zwyczajnie nudzi.
Współcześnie bardzo często
zdarza się, że to kobieta pierwsza
podchodzi do mężczyzny, który jej
się podoba i stara się go poderwać.
W ten sposób kobiety przejmują

inicjatywę i często są postrzegane jako te „łatwe”. W większości
przypadków lepiej jest, gdy to facet
pierwszy wykaże zainteresowanie
i zacznie działać. Wtedy łowy się
zaczynają…On próbuje zdobyć
nasz numer telefonu, potem stara się zaprosić na pierwszą kawę,
randkę itd. Kiedy kobieta nie wykazuje większego zainteresowania
mężczyzną, on tym bardziej stara się udowodnić jej jaki to jest
wspaniały i jeszcze bardziej będzie

Fot. waytoseducewoman.com

się starał wzbudzić w niej zainteresowanie swoja osobą. Jeżeli nie
uda mu się osiągnąć zamierzonego
celu, to z całą pewnością zaintryguje kobietę i okaże wytrwałość a czas
pokaże co dalej...
Co ona robi w czasie kiedy nie
chce być ze mną? Zastanawia się
mężczyzna. Myśli więc, że kobieta z
pewnością prowadzi bardzo aktywne i interesujące życie, skoro nie ma
czasu dla niego. Faktem jest, że im
kobieta chłodniejsza i nie tak bard-

Co ona
robi
w czasie
kiedy nie
chce być
ze mną?

zo zaangażowana, tym mężczyzna
bardziej stara się o jej względy.
Okazywanie dystansu przez
kobiety, budzi mieszane uczucia u
mężczyzn. Nie wiedzą co ona myśli
o nim i co on ma jeszcze zrobić
aby wreszcie jej zaimponować,
zwrócić na siebie jej uwagę, bo
przecież każdy facet uważa, że jest
wyjątkowy i interesujący…Nie rozumie, dlaczego kobieta odrzuca
jego zainteresowanie….
Jeżeli natomiast kobieta w
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jednej chwili daje do zrozumienia mężczyźnie - tak, możesz
mnie „mieć” bez żadnego problemu…, czyli że jest na każde jego
zawołanie, mężczyzna szybko traci
zainteresowanie. Taka kobieta nie
wymaga żadnego wysiłku z jego
strony, znajomość jest więc nudna i szybko się zakończy. Gdy kobieta nie odpuszcza, nie chce być
zbyt szybko porzucona, nie daje za
wygraną, wtedy mężczyzna zaczyna
czuć się osaczony i…szuka ucieczki. Może więc szybko zdarzyć się,
że role się odwrócą i to on stanie się
zwierzyną, na która poluje zdesperowana kobieta. Są kobiety, że gdy
jakiś mężczyzna wpadnie im w oko,
zamęczą go i zatrują mu życie…
Więc jeśli na horyzoncie pojawi
się już samiec, zastanówmy się bardzo dokładnie czego oczekujemy od
nowej znajomości. Jeśli facet wpadł
nam w oko, przetestujmy go, nie
śpieszmy się, bo pośpiech jest zgubny. Wtedy dowiemy się czy zależy
mu na nas naprawdę, czy tylko szuka
szybkiej, krótkiej, jednorazowej rozrywki. Jeśli będzie cierpliwy, konsekwentny w swych działaniach,
to jego upór z pewnością z czasem
docenimy i wynagrodzimy.
My kobiety
powinnyśmy
dłużej trzymać
mężczyzn
na
dystans. W tym
czasie poznajemy go, jego
reakcje,
zachowania
w
różnych sytuacjach i to daje

nam obraz jego osoby. Czas…to
bardzo dobry dorada. Mimo, że kobiety z natury są bardziej skłonne do
poświęcania się dla drugiej osoby
(np. mężczyzny), nie powinnyśmy
tego robić na samym początku
znajomości. Kobiety ostrożne,
mniej okazujące zainteresowanie i
emocje, ostatecznie znacznie lepiej
na tym wychodzą i są poważniej
traktowane przez mężczyzn. Bo czy
kobieta, która godzi się na wszystko od samego początku i nie wymaga od mężczyzny zbyt wielkiego
zachodu, może być kimś ważnym
dla niego i materiałem na poważny
związek? Raczej nie…Raczej kimś
na krótką znajomość, romans.
Mężczyzna
traci
zainteresowanie kobietą, która jest na
każde jego zawołanie. On woli
niedostępność! Chce pozostać
prawdziwym mężczyzną, czyli chce
być łowcą każdego dnia.
Wiele kobiet uniknęłoby rutyny w swoim związku i braku
zaangażowania ze strony mężczyzny,
gdyby nie były takie ustępliwe we
wszystkim, gdyby pokazały, że one
też mają coś ważnego, istotnego
do powiedzenia, że nie godzą się
na wszystko,
co mężczyzna
powie. To paradoks, lecz niestety tak właśnie
jest. Musimy
zbudować
równowagę w
związku i nutkę
niepewności,
żeby
partner
zawsze
czuł, że musi

Czego

oczekujemy
od nowej

znajomości?
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się z nami liczyć, że nie może
podejmować decyzji za nas a nas
tylko poinformować co postanowił,
że może nas stracić! Właśnie kobiety te bardziej niedostępne od
samego początku znajomości,
potrafią zbudować bardziej partnerskie relacje w późniejszym etapie ich znajomości, związku, czy
małżeństwa..
Mężczyzn
kręci
to,
co
nieosiągalne.
Kobiety,
które
mają własne życie, świetnie się
samorealizują, są aktywne, bardziej pewne siebie, nie boją się od
czasu do czasu odmówić spotkania mężczyźnie. Postrzegane są
wtedy przez mężczyzn jako kobiety ciekawsze, mające własne
zainteresowania i plany. Taką
kobietę trudniej jest zdobyć, bo
jest samodzielną, niezależną, zajętą
na co dzień osobą, której zdecydowanie trudniej zaimponować!
Wydaje się więc, że wcale nie jest
wskazane być grzeczną, uległą
dziewczynką. Kobiety z charakterem i własnym zdaniem są uwielbiane przez mężczyzn. Stanowią
dla nich wyzwanie bo same dobrze czują się ze sobą, bo nie muszą
z niczego rezygnować. Zdobycie
takiej kobiety (to znaczy wejście z
nią w poważniejszy związek) jest
traktowane przez nich jako wielka
wygrana i triumf. Będą się starali tej
relacji nie zepsuć, bo włożyli w nią
wiele wysiłku. █
EMILIA KUŚNIERCZAK

25 l.
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Jaka jest współczesna kobieta? Na pewno bardziej wyzwolona i pewna
swojej wartości niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

K

ażdy jej wybór jest
świadomy, a nie wymuszony przez los. Ma
pasje, które realizuje.
Pomysły na życie. Jest
piękna pod każdym względem.
Chce być pożądana, zdobywana i
adorowana. Traktowana jak delikatna istota, która potrzebuje swojego
obrońcy, a z drugiej strony, chce być
równorzędnym partnerem w interesach, dobrym kumplem, niejednokrotnie „łowcą”..
Tak naprawdę to od zawsze
wiadomo, że kobieta robi pierwszy
krok, bo to ona wybiera dla siebie
partnera, gdyż kiedy upatrzy sobie
jakiś „cel”, nie odpuści dopóki go

nie zdobędzie. Jednak kiedyś było
to bardziej subtelne i mężczyzna był
przekonany, że to on robi pierwszy
krok…
Współczesna kobieta jest pełna
sprzeczności. Przez co też zmienia się stosunek mężczyzn do kobiet. Niejednokrotnie dzisiejsi
mężczyźni ustępują miejsca płci

Współczesna
kobieta
jest pełna

pięknej w sferze, jaką jest uwodzenie. Teraz to kobieta „łowi”. I trzeba
przyznać, że wielu panom taki stan
rzeczy odpowiada, gdyż nie muszą
się za bardzo wysilać, tak jak kiedyś.
Co za tym idzie, jak to
stwierdziła jedna moja rozmówczyni: coraz mniej jest dżentelmenów,
takich jak jeszcze kilka lat temu.
Mężczyźni zaczynają uważać, że
skoro kobiety zaczynają zabiegać
o ich względy, nie trzeba być szarmanckim. Ale po części jest to
wina samych kobiet, bo niektóre
za bardzo starają się dorównać
mężczyznom we wszystkim, a
według mnie jest piękniej, kiedy
jest zróżnicowanie i kiedy nie robi

sprzeczności
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się niczego na siłę. W końcu nie po
to Bóg stworzył kobietę taką jaką
jest, by na siłę upodobniała się do
mężczyzny.
Nie tylko sfera intymna, jaką
jest uwodzenie zmienia kobiety. W
pracy coraz częściej panie stają się
istotami „bezpłciowymi”. Szczególnie to widać w wielkich korporacjach, gdzie muszą walczyć o to, by
dostać dobre stanowisko. Chcąc
pokazać, że są dobrymi pracownikami, bądź partnerami w negocjacjach zatracają swoją kobiecość.
Nawet, jeśli w firmie panują partnerskie stosunki, czy wręcz przyjacielskie, nie pokazują tego, że są
inne niż mężczyźni. A jeżeli nie są
inne, to nie trzeba ich traktować inaczej. I wtedy nie pomaga się nieść
ciężkich teczek z dokumentami, nie
otworzy się drzwi, czy nie przytrzyma ich, gdy druga osoba przechodzi. Bo skoro ja [mężczyzna] sobie
radzę, a mam ją [kobietę] traktować
na równi jak innych [mężczyzn]
to nie będę jej wyróżniać, gdyż tak
podkreślę jej inność.
Pani, która zgodziła się
wypowiedzieć na ten temat mówi
tak: Któregoś dnia w jednym z porannych programów telewizyjnych
był poruszany podobny temat.
Tam jedna z pań aktorek mądrze
powiedziała, że mężczyźni traktują
kobietę, albo jak XIX – wieczną
damę, która jest delikatna i krucha,
bądź też na równi z sobą, jak kumpla, jak partnera.
Często
nie
można
tego
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wypośrodkować, w sumie dla wielu
osób tak jest lepiej, że albo tak, albo
tak. Ja osobiście uważam, że przy
odrobinie wysiłku obie strony byłyby
zadowolone. Chociaż w sumie, chyba nigdy nie będzie tak, że każdemu
się dogodzi. Ja przyznam szczerze, że
jednak wolę „stary” model stosunków
między kobietą a mężczyzną. To
znaczy, kiedy to mężczyzna zdobywa
i adoruje, jest szarmancki i tak dalej. Jednak też jestem świadoma, że
niektórym kobietom to przeszkadza.
Dlatego też jak już wspomniałam
wszystkim się nie dogodzi.
Jak widać nie ma złotego środka.
Niektórzy mogą się oburzyć na takie
stwierdzenia, jednak trzeba mieć na
względzie, że to nie jest sytuacja, w
której tkwi całe społeczeństwo, lecz
do czynienia z takimi zachowaniami można spotkać się coraz częściej,
co może wzbudzać nieprzyjemne dreszcze. Mam tylko nadzieje, że nie dojdzie do tego, że takie
zachowanie będzie na porządku
dziennym, a szarmanckość i bycie dżentelmenem oraz zdobywcą
zaniknie gdzieś i będziemy tylko
opowiadać o tym naszym wnukom,
że kiedyś za naszych czasów to było
inaczej… █
IWONA CZYŻYKOWSKA
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Zmienne nastroje

domena płci pięknej

D

laczego wstając z łóżka
jednego dnia jesteśmy w
świetnym humorze, tryskamy wigorem, gotowe
jesteśmy zawojować świat
i każdy problem rozwiązujemy
zachowując spokój oraz uśmiech
na twarzy, by następnego ranka
ogarnął nas smutek i poczucie
bezsilności. Nic nas nie cieszy,
nasze ciało jest niemal bezwładne,
najchętniej zawinęłybyśmy się w
ciepłą kołdrę i leżały do wieczora.
Brzmi znajomo?
Mężczyźni z bezradnością
patrzą na te huśtawki nastrojów.
Nieraz zdarza się, że po prostu
36 To Ja Kobieta

Emocjonalne zawirowania dotykają każdą z nas.
Często same nie rozumiemy, co się z nami dzieje.
machną ręką, mrucząc pod nosem
„burza hormonów.” I mają rację. Za
nasz stan odpowiedzialne są właśnie
one. Estrogeny, bo o nich mowa,
towarzyszą kobiecie na każdym
etapie życia, a ich poziom ma
wpływ na to, czy jest rozdrażniona
i płaczliwa, czy zadowolona i
pełna energii. Najczęściej obserwujemy to zjawisko tuż przed
menstruacją. Tzw. „zespół napięcia
przedmiesiączkowego” niejednej z

nas daje się dotkliwie we znaki. W
tym czasie jesteśmy szczególnie
drażliwe. Każda błahostka potrafi wyprowadzić nas z równowagi.
Niekiedy nie panujemy nad sobą,
złościmy się na wszystkich, którzy
nam wejdą w drogę, nie radzimy
sobie z trudnościami. Dodatkowo
źle wpływa na nasze samopoczucie
zmęczenie, problemy ze snem oraz
silne bóle. Po paru dniach wszystko wraca do normy. Odnajdujemy

radość, siłę do działania a nasze życie nabiera znów
rozpędu.
Rozmawiałam z wieloma kobietami na ten temat i
wszystkie jesteśmy zgodne. Nic nie poradzimy, że nie
kontrolujemy naszego zachowania w tym czasie. Trzeba
jedynie cierpliwie przeczekać oraz uprzedzić bliskich,
by okazali wyrozumiałość i nie brali na serio tego, co
nieraz powiemy. To dla nas naprawdę trudny okres.
Chodzimy niczym gradowe chmury, plądrujemy lodówki, więc do tego dochodzi jeszcze stres, że na pewno
przytyjemy. Czujemy się ociężałe, nieporadne, mamy
ochotę płakać z najbardziej prozaicznych powodów.
Nie można tych dolegliwości zupełnie wyeliminować,
jednak według specjalistów można je nieco zmniejszyć,
stosując odpowiednią dietę oraz ruch na świeżym
powietrzu.
Prawdziwą rewolucję przechodzą przyszłe mamy.
Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, wzrost poziomu hormonów jest znacznie odczuwalny. Pojawiają
się mieszane uczucia. Z jednej strony cieszymy się,
bo przecież oto nosimy w sobie upragnione dziecko,
jednocześnie myśląc z przerażeniem, co nas czeka.
Strach przed porodem paraliżuje kobiety, które jeszcze nie rodziły. Troska o to, by dziecko urodziło się
zdrowe, no i najważniejsze, czy podołamy zadaniu,
by je wychować, czy będziemy dobrymi matkami, a
może okaże się, że się do tego kompletnie nie nadajemy. Po tych pierwszych trzech miesiącach niepokoju
połączonego z radością następuje już spokojniejszy
czas, by potem znów wzmóc się pod koniec ciąży, kiedy nie możemy doczekać się rozwiązania. Jesteśmy podekscytowane, zastanawiamy się jak będzie wyglądać
nasze maleństwo, patrząc na przygotowane dla niego
łóżeczko wyobrażamy sobie jak to będzie, kiedy nasz
skarb będzie już w nim leżał.
Ola, lat 26: „ Kiedy dowiedziałam się, że noszę w sobie małą istotkę popłakałam się, ale sama już nie wiem,
czy z radości, czy też ze strachu. Nasz dzidziuś był planowany, więc byłam świadoma, że prędzej czy później
zobaczę na teście ciążowym dwie kreski, ale jednak tego
uczucia nie da się opisać. Moje myśli krążyły wyłącznie
wokół dziecka, zastanawiałam się jak się we mnie rozwija, przeczytałam na ten temat chyba wszystko, co tylko
napisano, wiedziałam na pamięć, co się z nim dzieje w
każdym tygodniu jego rozwoju, kompletowałam ubranka,
których wielkość rozczulała do granic możliwości. I nagle naszła mnie straszna myśl, co będzie, jeśli nie wszystko pójdzie tak, jak trzeba? Jak ja w ogóle dam radę je
urodzić, przecież to musi być straszny ból! Na szczęście
po rozmowie z lekarzem przestałam panikować, wyjaśnił
mi, że takie obawy są naturalne i uspokoił, że razem
z dzidzią będziemy pod troskliwą opieką i na pewno

wszystko zakończy się pomyślnie. Taka rozmowa była mi
potrzebna, nastawiłam się pozytywnie, stwierdziłam, że
skoro tyle kobiet rodzi to i ja jakoś przez to przejdę. Teraz
już spokojnie czekam na ten dzień, kiedy pojawi się na
świecie córeczka. Jestem bardzo szczęśliwa.”
Kolejnym etapem w życiu kobiety, kiedy poziom
hormonów wpływa na pogarszające się samopoczucie jest klimakterium. Panie, które skończyły 50
lat, zaczynają odczuwać osłabienie, uderzenia gorąca,
często bywają smutne i kapryśne. Pojawiają się różnego
rodzaju lęki. Osoby, które zwykle bywały duszą towarzystwa, nagle spostrzegają, że najlepiej czują się w
domu, wśród swoich bliskich, a kontakty z obcymi
ludźmi napawają ich strachem. Mimo że to naturalny
stan, trudno stawić mu czoła bez odpowiedniej pomocy. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłosić się do lekarza
i podjąć zaleconą kurację hormonalną, żeby przeżyć
ten czas możliwie jak najspokojniej, by zmiany nastrojów jak najmniej odbiły się na normalnym funkcjonowaniu. To również bardzo osobiste wydarzenie,
bywa niesłychanie krępujące. Pojawia się roztargnienie
i kłopoty z pamięcią, dlatego tak ważne jest właściwe
podejście najbliższych. Trzeba uzmysłowić sobie, co
dana osoba przeżywa i ją wspierać.
Z problemem niezrozumienia boryka się 56 letnia Janina, rencistka: „Mam trójkę dzieci, dwoje z nich
wyprowadziło się do innych miast. Często zapraszają
mnie na różne uroczystości, mimo że rozmawiałam
z nimi na ten temat, to wydaje im się, że jeśli mnie
pominą, poczuję się obrażona. A ja nie mam chęci, ani
siły na dłuższe podróże, „duszę się” nawet jadąc autem,
a spotkania w większej grupie ludzi mi nie służą. W
gwarze szumi mi w uszach, czuję, jakbym znajdowała
się w zupełnie innym pomieszczeniu, gdzieś obok tego
wszystkiego. Najlepiej mi we własnym domu, nie mam
nic przeciwko, by dzieci i wnuki mnie odwiedzały, lub
telefonowały, bo chcę wiedzieć, czy wszystko u nich w
porządku. Uważam, że w moim wieku to zupełnie wystarczy. Nie wiem, dlaczego nie potrafią tego uszanować.”
Każda kobieta dostała od losu trudne zadanie. Zmaga się z życiem codziennym, walcząc jednocześnie
z własnymi niedyspozycjami. To ona cierpi na bóle
menstruacyjne każdego miesiąca, rodzi dzieci, później
przekwita. Każdemu z tych stanów towarzyszą różne
dolegliwości, które musi przezwyciężyć. Ale dostała
również ogromną siłę, dzięki której pokonuje wszystkie
niedogodności. Pamiętajmy o tym, kiedy znów znajdziemy się w psychicznym dołku. █

AGNIESZKA WITKOWSKA
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Ona i on

Czy w dzisiejszych czasach, gdy rozwody są

bardzo częstym zjawiskiem,
jest możliwy długoletni,
stabilny i uczciwy związek?
Moja odpowiedź jest jednoznaczna:

TAK, jak najbardziej – jest możliwy
udany, trwały związek, oparty na

dojrzałej miłości. I wszystkie dobrze o
tym wiemy.
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C

hyba każda z nas zna chociaż jedną parę, która
może świecić przykładem długoletniej więzi,
choć rozstania i rozwody są zjawiskiem dużo
częściej spotykanym..
Podzielę się kilkoma refleksjami na ten temat,
choć pewnie nie odkrywam tu nic szczególnego. Prawdy,
które tu przytoczę, zostały już dawno sformułowane
przez mądrych ludzi; nie są to żadne tajemnice, spotykamy się z nimi na każdym kroku – wszyscy możemy je
stosować we własnym życiu.
Sukces zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie
naprawdę kochać. A miłość jest czymś, czego można się
nauczyć. Jednak trzeba ją najpierw dostrzec i przyjąć.

Nie jest to łatwe. Dlaczego? Żebyśmy mogły świadomie
przeżyć miłość i dojrzały związek, najpierw musimy same
siebie zmienić. Zresztą to dotyczy także mężczyzn – „wystarczy” wspólnie poznać małe-wielkie recepty miłości i
korzystać z nich!
Pierwsza z nich to akceptacja jako przyjęcie partnera takim jakim on jest, łącznie z jego granicami oraz
szukanie w nim dobrych stron. Kiedy poznałam swojego męża widziałam w nim pasmo zalet, dosłownie same
cechy idealnego mężczyzny. To się po paru latach bardzo
nie zmieniło, ale nie raz odczuwam potrzebę przypomnienia sobie tego, z kim jestem. Czuję radość, kiedy
uświadamiam sobie, jak wiele jest w nim dobra, jak bardzo mi imponuje. Na co dzień to nie jest takie proste, bo
wszyscy żyjemy w świecie, w którym programujemy się w
sposób negatywny. Mam na myśli np. stres w pracy, informacje sączone w mediach, choroby, problemy finansowe...
Te pejoratywne zjawiska rodzą pejoratywne myśli, które
budzą w nas okropne emocje, a one z kolei wytwarzają
własną rzeczywistość. W myśl zasady, że prawdopodobne
jest, że zdarzy się to, czego się obawiamy. I piekło w domu
– gotowe.
Jeśli opanuje nas wrogość, gniew, zazdrość, nasza energia miłosna pójdzie na marne. Myśląc w tym momencie,
że tylko my mamy rację obrażamy partnera, a on może
nie pozostać nam dłużny. Dlatego
w sytuacji kryzysowej, zanim dojdzie do wzajemnego obrażania się,
warto policzyć do dziesięciu. W
tym czasie podejmuję decyzję, czy
chcę kochać i czy jestem skłonna
wybaczyć i uszanować tę drugą
osobę. W obliczu trudności siła
szacunku do partnera połączona
z cierpliwością jest czymś nieodzownym! Chodzi także o spojrzenie na mężczyznę nie zawierające
ocen, bez porównywania z innymi.
Będzie szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy poczuje akceptację bez
zastrzeżeń, kiedy poczuje szczere
uznanie, poszanowanie jego potrzeb. To powinno go uskrzydlić.
Uważam, że warto popracować
też nad tym, żeby nasze oczekiwania nie zawsze były górą, ale
żebyśmy wyćwiczyły w sobie zdolność dawania. Jeśli dajemy miłość bezinteresowną, zawsze się to zwróci.
Ważnym filarem miłości jest przyjaźń. Rozmawiajmy z ukochanym otwarcie i szczerze – biorąc oczywiście
pod uwagę jego granice; wymieniajmy myśli, skarżąc
się, ale nie oskarżając. W tej komunikacji wymagane są
umiejętności słuchania drugiego człowieka. Jeśli kogoś

kochamy, to powinnyśmy się nauczyć patrzeć w tym samym kierunku i współdziałać dla tych samych celów. A
te cele – w sposób ciągły określać na nowo. Postarajmy się
jasno sformułować czego oczekujemy od życia, w miłości,
od partnera. Kiedy sobie to uświadomimy, możemy mieć
nadzieję, że nasze marzenia i wyobrażenia się spełnią.
Chyba nie muszę nikomu przypominać o sile dotyku,
potrzebie czułości, która jest bardzo ważnym elementem
udanego związku. Miłość wymaga tego, by wziąć czasem
ukochaną osobę za rękę, przytulić, pogłaskać... Każda z
nas doskonale wie o co chodzi i świetnie sobie z tym radzi.
Wystarczy dobra wola.
Jest jeszcze coś według mnie fundamentalnego – w
miłości nie wolno zamykać drugiego człowieka, sprawiać,
że będzie miał poczucie braku powietrza i będzie chciał
uciec. W partnerstwie ważna jest wolność wewnętrzna,
szacunek dla autonomii drugiego, zgoda na inność. Nauczmy się tak kochać drugą osobę, by nie stawiać barier,
kochać bezwarunkowo, bez żadnych ograniczeń. To nie
znaczy jednak, że nie mamy prawa stawiać warunków. Dobrze jest, kiedy potrafię powiedzieć: „Przeszkadza mi to...”,
„To, co zrobiłeś było dla mnie bolesne”... Ale nie możemy
od mężczyzny wymagać doskonałości, nie popadajmy w
złudzenia!
Dodam, że każda miłość niesie za sobą w pewnym stopniu
jakieś ograniczenie wolności.
Ale wyrzeczenie się jej powinno
być dobrowolne; nie możemy
wymuszać na parterze czegoś, co
może rodzić w nim bunt i chęć
wycofania się. Bo jak ktoś mądry
stwierdził: między ludźmi ostanie się tylko taka miłość, która
jest miłością pomimo wszystko
– poprzez dobrowolne ograniczenie oczekiwań wobec partnera.
Wydaje mi się, że trudno
przecenić siłę słów – a więc nie
zapominajmy o pochwałach.
Wiemy, jacy są pod tym
względem mężczyźni...! Nawet
jeśli mamy powiedzieć prawdę,
gdy przeholował – mówmy to
szczerze i z intencją udzielania pomocy; nie wygarniajmy
mu, co myślimy o jego przyzwyczajeniach, rodzinie itp.
itd.
W długoletnim związku bardzo ważne jest zaufanie. Uczciwość, lojalność – to powinno być dla obu
stron oczywiste. Nie wyobrażam sobie, by między dwojgiem kochających się ludzi nie było zaufania. Jest to

Każda miłość niesie
w pewnym stopniu
jakieś ograniczenie

wolności. Ale wyrzeczenie się jej powinno być dobrowolne.
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kwestia wyrzeczenia się chęci zawłaszczenia drugim
człowiekiem, wyrzeczenia się zazdrości. Wiem, w niektórych przypadkach nie jest to łatwe...
I jeszcze jedno: to, co nazywamy namiętnością moim
zdaniem warto zawsze na nowo ożywiać. W jaki sposób?
To chyba temat na oddzielny artykuł Zwróćmy jednak
uwagę: uczucia prawdziwe, dojrzałe, cechuje dużo mniejsze natężenie, ale za to większa trwałość. Co nie oznacza, że nie powinnyśmy być dla swojego mężczyzny stale
atrakcyjne!
Jeśli te wszystkie sposoby nie działają... (choć jest to
mało prawdopodobne) – może pomocna być refleksja,
medytacja, modlitwa... by dojść do ładu przede wszystkim
z samą sobą. Każdy związek jest inny, bo każdy z nas jest
inny. Trudno tu przyłożyć etykietę.
Często na zaproszeniach ślubnych widuje się taką
sentencję: miłość nie jest tylko uczuciem. To prawda.
Ona stoi ponad zazdrością, gniewem i tymi wszystkimi
emocjami, które zagrażałyby miłości, gdyby była tylko
samym pozytywnym przeżywaniem więzi. Bo w każdy,
nawet najbardziej udany związek wpisane jest coś w ro-

dzaju rozczarowania. Nie bójmy się tego, to normalne.
Rozczarowanie nie jest końcem miłości! Wprost przeciwnie – kiedy się z tym pogodzimy, nastąpi wejście w
nową, dojrzałą fazę związku. Warunek jest wtedy jeden:
wybaczyć ukochanemu swoje rozczarowanie. Wówczas rodzi się przywiązanie, poczucie odpowiedzialności,
wdzięczność. Wspólnie przechodzimy przez konflikty,
problemy, katastrofy – nie da się tego uniknąć, ale nasza
więź jest coraz bardziej trwała.
A zatem starajmy się tak kochać, by same siebie
przezwyciężać – wciąż na nowo wybaczać i godzić się na
siebie wzajemnie. Jeśli ktoś potrafi tak funkcjonować, to
znalazł klucz do udanego, szczęśliwego, trwałego związku,
których na tym świecie wbrew pozorom bardzo wiele.
To wyjątkowe szczęście – być kochanym; według mnie
to dar, za który trzeba chyba Bogu bardzo dziękować, jeśli
się go w życiu otrzymało. █
JUSTYNA RECZENIEDI

zgonnej przyjaźni i załatwiliśmy wszystko w sposób
cywilizowany, bez żadnych kłótni i publicznego wyciągania

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.
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Ile dzisiaj kosztuje

bycie
rodzicem?
42 To Ja Kobieta

Wiele osób deklaruje chęć
posiadania dziecka, jednak
z każdej strony słychać, że
polskie społeczeństwo jest
coraz starsze, gdyż z roku na
rok rodzi się mniej dzieci.
Dlaczego tak się dzieje?

Fot. hoptosignaroo.com

B

yć może dlatego, że w obecnych czasach wychowanie
i utrzymanie dziecka jest
bardzo drogie i bez pomocy rodziny często ciężko
jest sobie z tym poradzić. Oczywiście
jest też pomoc od państwa, ale tak
naprawdę jest to niewielka kropla w
oceanie potrzeb współczesnych rodziców.
Każda mama spodziewająca się
maleństwa cieszy się, że w niedługim

czasie, będzie mogła przytulić je
do serca. Jednocześnie żywi obawę,
przed tym, czy będzie umiała się
odpowiednio zająć taką małą istotką
i w sumie to jest najważniejsze.
Przecież każda kobieta chce, by jej
dziecko w przyszłości było dobrym
człowiekiem z zasadami. Jednak,
oprócz zapewnienia dziecku dobrego
wychowania i rozwoju duchowego,
trzeba zaspokoić także wszelkie jego
potrzeby materialne. I tutaj mogą

zacząć się poważne problemy…
Kilkakrotnie były już prowadzone badania mające na celu, ukazanie
ile wynosi koszt wychowania dziecka, do 18 roku życia. Okazało się, że
przeciętnie trzeba wydać ok. 200 000
zł, żeby zapewnić dziecku zaspokojenie wszystkich jego podstawowych
potrzeb.
Kilkakrotnie były już prowadzone badania mające na celu, ukazanie
ile wynosi koszt wychowania dziecka, do 18 roku życia. Okazało się, że
przeciętnie trzeba wydać ok. 200 000
zł, żeby zapewnić dziecku zaspokojenie wszystkich jego podstawowych
potrzeb.
Tym sposobem łatwo policzyć,
że na sam początek potrzebujemy
jakieś plus minus 3000 zł. Oczywiście
dostaniemy po urodzeniu dziecka
becikowe, jednak wynosi ono 1000
zł. Jeżeli ktoś jest ubezpieczony na
życie, również dostanie określoną w
umowie kwotę. Lecz kwoty te pokryją
tylko częściowo początkowe wydatki.
A co dalej?
Dziecko rośnie bardzo szybko i
praktycznie z tygodnia na tydzień
będą potrzebne nowe ubranka, kolejne paczki pieluch, gdy jest karmione
przy pomocy butelki konieczny jest
zakup mleka modyfikowanego. Lista
ta ciągnie się w nieskończoność. A z
czasem zamiast się zmniejszać, zaczyna coraz bardziej rosnąć.
Kiedy maluszek podrośnie pojawia się kolejny dylemat – żłobek,
niania, czy urlop wychowawczy? W
dobrej sytuacji są ci rodzice, którzy mogą liczyć na pomoc dziadków.
Wtedy mają pewność, że dziecko
jest pod dobrą opieką i nie wydadzą
takich pieniędzy jak w innych
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przypadkach. Jednak nie każdy może
liczyć na taką pomoc, gdyż często
babcie i dziadkowie również pracują.
Wtedy trzeba decydować, czy oddaje
się dziecko pod opiekę innych, czy
zostaje się z nim w domu. Kiedy decydujemy się na urlop wychowawczy
zostajemy z dzieckiem. Sprawujemy osobiście nad nim opiekę,
mamy bezpośredni wpływ na jego
wychowanie, ale musimy liczyć się
z tym, że nie dostaniemy żadnych
pieniędzy, gdyż urlop wychowawczy
jest bezpłatny. Owszem jest przewidziany dodatek wychowawczy, jednak dostaną go osoby, których dochód w gospodarstwie domowych
na osobę nie przekracza ok. 504 zł.
Dostanie się wtedy 400 zł miesięcznie
przez pierwsze dwa lata urlopu wychowawczego*.
Jeżeli zdecydujemy się na oddanie dziecka pod opiekę innych, czy
to do żłobka, czy też wynajmiemy
nianię musimy się liczyć z wysokimi kosztami. Państwowe żłobki z
tych rozwiązań są najtańsze, jednak
często w nich brakuje miejsc, wtedy trzeba szukać miejsca w prywatnych, ale te są o wiele droższe. Ro-
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dzice decydujący się na nianie muszą
być świadomi, że jest to miesięcznie
wydatek od 900 zł w górę, czyli tak
naprawdę jedna wypłata. I tutaj nasuwa się pytanie, czy warto wracać
do pracy tylko po to, by nasze wynagrodzenie było przeznaczone na
wypłatę dla obcej osoby zajmującej
się naszym dzieckiem?
Kolejne lata, to następne wydatki.
Zaczyna się od przedszkola. Wiadomo najlepiej jakby dziecko dostało
się do państwowego, gdyż jest ono
tańsze, choć za lekcje np. angielskiego, czy rytmikę trzeba zapłacić dodatkowo, jednak i tak wychodzi to
taniej niż przedszkole prywatne. Ale
tutaj pojawia się problem w postaci niewystarczającej liczby miejsc w
przedszkolach państwowych. I chciał
nie chciał, dziecko trzeba zapisać do
przedszkola prywatnego.
Po przedszkolu dziecko idzie do
szkoły. Tutaj pojawiają się kolejne
ogromne wydatki. Każdego roku
pociechę trzeba wyposażyć w cały
zestaw zeszytów, długopisów i innych przyborów szkolnych. Oprócz tego dochodzą podręczniki i
ćwiczenia, które co roku trzeba

praktycznie kupować nowe, gdyż co
rusz wprowadzane są zmiany programowe i nie można odkupić kompletów używanych podręczników, tylko
pojedyncze sztuki. Z każdym rokiem
podręczniki drożeją i w księgarni
można zostawić nawet 500 – 600 zł.
Powiedzmy, że każdego roku nauki naszego dziecka musimy wydać
ok. 900 zł na wydatki związane
z podręcznikami szkolnymi i
artykułami papierniczymi potrzebnymi w nauce. Mnożąc to przez 12
lat nauki (6 lat podstawówki, 3 lata
gimnazjum i 3 lata liceum) otrzymujemy kwotę ok. 11000 zł. Do tej sumy
należy doliczyć jeszcze koszty zajęć
dodatkowych oraz wycieczek szkolnych itp. a ubrania kupowane przez
te wszystkie lata, to kolejny osobny
temat z dużą ilością zer, bo przecież
każde dziecko chce być modne.
A po szkole nasze dziecko zapewne zechce studiować…
UWAGA! Powyższe wyliczenia
dotyczą tylko jednego dziecka. A co
jeśli w rodzinie mamy dwoje, troje
lub więcej dzieci?
Kiedy człowiek uświadomi sobie, jakie pieniądze są potrzebne,
aby zapewnić dziecku odpowiednio
godne życie łapie się za głowę. Jednak nikt przy zdrowych zmysłach
nie będzie rozliczał złotówek, kiedy
ma najpiękniejszy i najcenniejszy
skarb jaki mógł otrzymać od życia.
Małego człowieka, który kiedyś
powie „Dziękuje mamo, dziękuję tato
za wszystko co dla mnie zrobiliście”.
To jest bezcenne. █
IWONA CZYŻYKOWSKA
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*Inaczej sprawa wygląda, jeżeli wychowuje się dziecko z orzeczeniem o
niepełnosprawności.

Zaganiany świat

Zaganiana mama
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D

użo się słyszy, że w dzisiejszym świecie żyje się
coraz szybciej, że ludzie
mają mniej czasu dla siebie samych. Na nic nie
starcza im czasu. Uzależniamy się od
gadżetów reklamowanych w telewizji.
Zamiast spotykać się ze znajomymi,
rozmawiamy z nimi przez Internet.
A nasz świat przedstawiany przez autorów programów telewizyjnych oraz
reklam, mija się z rzeczywistością.
Bo przecież wiadomo, że nie ma
mamy, która by cały dzień prała, czy
stała przy zlewie mozolnie szorując
gary i ciężko przy tym wzdychała.
Nie ma też kobiet, które mają manie
usuwania plam z ubrań swoich pociech. Zresztą połowa pań, które tak
pięknie wymalowane, ubrane prosto
od stylisty odgrywa w telewizji role
mam, nigdy nie miały nic wspólnego z rodzeniem dzieci. Dlatego też
należy spojrzeć na ten cały medialny
świat z przymrużeniem oka..
Ale jak w takim świecie, gdzie
wszystko pędzi na złamanie karku
odnajdują się dzisiejsze mamy?
Zewsząd mówi się, że dzisiaj ko-
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biety wychowujące
dzieci mają bardzo
dobre
warunki,
wiele udogodnień,
ogrom możliwości
czyli
wszystko
na wyciągniecie
ręki.
Można
łączyć pracę i
wychowywanie
dzieci. Ale czy rzeczywiście jest tak
różowo, jak jest to przedstawiane w
mass mediach? Z jednej strony tak,
gdyż jeszcze parę lat temu nie było
tak dużych możliwości jak obecnie. Wszystkie potrzebne produkty,
czy to żywieniowe, czy też ubrania i
artykuły przemysłowe są teraz ogólnie dostępne dla wszystkich. Przy
czym jednocześnie jesteśmy zasypywani reklamami tysiąca produktów, które wmawiają nam, że koniecznie musimy to wszystko mieć, bo
inaczej nasze życie nie będzie miało
sensu, że będziemy np. marnować
czas na zmywanie naczyń, zamiast
poświęcić go na zabawę z dzieckiem. To samo tyczy się masy nowoczesnych gadżetów, które nie zawsze
są wybawieniem od nielubianych
obowiązków. Oczywiście są rzeczy,
które rzeczywiście się przydają, jednak jest to tylko niewielki odsetek,
tego co jest nam wciskane na każdym
kroku. Identycznie sytuacja wygląda,
jeśli chodzi o artykuły dla dzieci, z
tym że te potrafią być nawet kilkakrotnie droższe niż ich odpowiedniki dla
dorosłych. Na przykład buciki, małe

kozaczki mogą kosztować nawet ok.
200 zł, czy też płaszczyk dla małej
dziewczynki 150 zł. Już za samo to,
że na ubranku, czy jakimś gadżeciku
dla dziecka jest postać, z którejś bajki, płaci się dodatkowo ok. 20 zł.
Oczywiście rodzice mają ogromny
wybór i nie muszą się decydować
na drogie ubrania, czy zabawki, ale
kiedy dziecko i rodzić ogląda reklamy, gdzie w bardzo przekonujący
sposób piękna pani, przekonuje nas,
że musimy mieć ten a nie inny produkt, początkowo głupiejemy i po
chwili zostajemy po niedługim czasie z niepotrzebną rzeczą. Jedna z
mam tak mi powiedziała o zakupach
pod wpływem chwili: Raz się dałam
naciągnąć na jedną rzecz, już w sumie
nawet nie pamiętam, co to takiego
było. Pamiętam tylko, że po jakimś
czasie byłam wściekła na siebie, że
kupiłam bubel, który leży i zbiera
kurz.
Dlatego właśnie trzeba mieć
dystans do świata reklamy i mieć
zdrowe podejście do tego co tak
naprawdę jest w życiu potrzebne dla
nas i dla dziecka.
Zacytuję tutaj jedną wypowiedź,
która bardzo mi się spodobała: Ja tam
nie podążam za najnowszymi trendami w modzie i technologii. Nie kupuję
dziecku żadnych wymyślnych zabawek z dwóch powodów. Po pierwsze nie stać mnie na nie, a po drugie
nawet gdyby mnie było na nie stać, to
to nie ma najmniejszego sensu, gdyż
najlepszą zabawką dla mojego synka
jest drewniana łyżka i pokrywki od
garnków. Kiedy powyciąga je z szafek
ma największą radochę. Jego mina jest
wtedy bezcenna. Wątpię czy bardziej
by się cieszył z jakiegoś plastikowego
samochodziku. Przyznam szczerze,
że nieraz sama biorę jakieś jego „zabawki” i z chęcią przyłączam się do
zabawy. Mąż czasem na mnie wtedy dziwnie patrzy, ale widzę, że sam

chętnie by się do nas dołączył.
Od jakiegoś czasu w telewizji
można obejrzeć inny rodzaj reklamy dotyczący mam, a mianowicie reklamy społeczne, promujące
jednoczesne wychowywanie dziecka i pracę zawodową. Wszystko
w tych reklamach jest tak pięknie
przedstawione. Bezproblemowo. Po
prostu czysta sielanka, aż chciałoby
się tam przenieść. Niestety, kiedy
rozmawiałam z kilkoma mamami, które są w sytuacji, gdy muszą
wybierać, zostać z dzieckiem, czy
wracać do pracy, mówiły one, że to
nie wygląda tak jak w reklamie. No,
ale jak wiadomo, reklamy nie zawsze
mówią prawdę. Po pierwsze pracodawcy nie zawsze
chętnie przyjmują
z powrotem do
pracy
młode
mamy.
Nieraz
przyjmują je na
kilka miesięcy a
potem rozwiązują
z nimi umowę.
We
wspomnianych spotach
reklamowych
mowa jest też o
tym, że w dzisiejszych czasach
kobieta
może
pracować zdalnie.
Owszem może,
jednak w Polsce niewiele firm oferuje taką formę
pracy. Można niekiedy znaleźć dodatkowe zatrudnienie w formie zdalnej, lecz przeważnie są one gorzej
opłacane, w porównaniu z tym, co
zarabia się na etacie. No, ale też nie
ma co wybrzydzać, bo każdy grosz się
liczy.
Reklamy poruszają jeszcze jedną
dosyć drażliwą kwestię, a mianowicie: przedszkola, żłobki i inne formy
opieki nad dziećmi do lat trzech. Tak

naprawdę to jest temat rzeka i w dodatku budzi wiele kontrowersji, więc w
tym artykule zostanie opisany bardzo
ogólnie. Są miejsca dofinansowywane
przez państwo, ale jest ich strasznie mało i bardzo ciężko się do nich
dostać. Przedszkola przyzakładowe
to raczej wyjątek a nie reguła. A gdy
ktoś zapyta o przedszkola i żłobki
prywatne, ja odpowiem tak jak mi
odpowiedziała jedna z mam, której synek chodzi do prywatnego
przedszkola - „płać i płacz” lecz po
chwili zastanowienia powiedziała „w sumie to się cieszę, że maluch chodzi do prywatnego przedszkola. Jest
ono naprawdę dobre, dużo jest zajęć,
sympatyczne panie, które zajmują się
synkiem, no i
co ważne jest
blisko domu,
a najbliższe
przedszkole
państwowe
jest oddalone
o pół godziny
jazdy
samochodem.
W związku
z
czym
oszczędzamy
na dojazdach
(śmiech)”.
Tak, więc
jak widać z
jednej strony
przed mamami otwiera się wiele możliwości,
i dobrze, bo jest to krok naprzód,
jednakże jest o wiele gorzej z
wdrożeniem tych pomysłów w życie.
Jednak małymi kroczkami na pewno
osiągnie się duży sukces, a jeśli ktoś
naprawdę chce coś w swoim życiu
zrobić, dokona tego.
I jak tu nie zwariować, kiedy
z każdej strony słyszy się sprzeczne informacje: jak ma się żyć,
jak wychowywać dziecko, co mu

Kiedy

rozmawiałam
z mamami,

mówiły: to nie

kupować. A jeszcze niech do tego
dojdą porady naszych mam i babć,
które mimo ich najszczerszych chęci,
niejednokrotnie są już nieaktualne?
Przykładem mogą tutaj być chociażby
zasady pielęgnacji malucha, które od
kilku lat są inne od tych, jakie wpajano naszym mamom.
Trzeba trzeźwo spojrzeć na świat
i pomyśleć sobie tak: Przecież ta
pięknie wystylizowana pani, gdy już
wraca do domu wygląda tak samo
jak ja. Tak samo chodzi w dresach po
domu, kłóci się z mężem o te same
drobiazgi i ma takie same troski.
A kiedy mamy już dosyć całego
tego świata, weźmy naszego maluszka
i wyjdźmy z nim do parku na spacer.
Zabierzmy ze sobą odrobinę suchego
chleba, który posłuży nam do nakarmienia kaczek i łabędzi. Po prostu
stwórzmy swój własny świat - swój i
dziecka, na tak długo jak tylko się da.
Choćby miało to być tylko pół godziny dla nas. █
IWONA CZYŻYKOWSKA
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wygląda jak w
reklamie.
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Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć

Zapiski z podróży

Chorwacja i
Czarnogóra
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W

yruszając
w
kierunku
Chorwacji
spodziewałam się kraju pełnego kolorowych
kwiatów, ciekawego folkloru, intrygującej historii. Pierwsze
spotkanie z nią sprowadziło mnie na
ziemię (a wręcz do Polski sprzed około
15 lat): niskie blokowiska, szare kolory,
zapomniana tradycja, ludzie bez życia.
Na szczęście to było tylko pierwsze
wrażenie... Pierwszy punkt podróży
i moim zdaniem obowiązkowy: Park
Narodowy Jezior Plitvickich. Piękne
turkusowe jeziora przeplatane bajecznymi wodospadami. W głębi turkusu
możemy spostrzec mnóstwo małych,
szarych rybek wśród, których bezkarnie przepływają kaczki. Wokół nas
wiele zielonych drzew, kwitnące kwiaty i pnące się winorośla po skałach.
Czułam się jak w lagunie! Kiedy
zmogło nas zmęczenie skorzystaliśmy
z promów i pociągów, które kursowały
pomiędzy stacjami.
Kolejny dzień – kolejne miasto, o
którym prawdopodobnie większość z
Was słyszała – Dubrownik. Aby dostać
się tam jechaliśmy wzdłuż chorwackiego wybrzeża oraz kilkadziesiąt kilometrów przez wybrzeża Bośni i Hercegowiny. Miasteczko zachwyciło nas
piękną zabudową i starym miastem.

Podczas spaceru po murach obronnych mogliśmy podziwiać z góry
czerwone dachy jasnych zabudowań
miasteczka i klify, które wręcz stapiały
się z murem.
Czarnogóra
(Montenegro)
–
spodziewałam się biednego kraju, ubogiego w jakiekolwiek ciekawe miejsca.
A tu miłe zaskoczenie!
Podążaliśmy wzdłuż malowniczej
Boki (Zatoki) Kotorskiej aby zwiedzić
malutkie miasteczko Perast skąd stateczkiem wycieczkowym dopłynęliśmy
do małej wysepki pośrodku zatoki –
Gospa od Skrpjela (Matka Boża na
Skale). Wyspa z okazałym kościołem
skrywa ciekawą legendę. Odnaleziono pod wodą obraz Matki Boskiej,
który miał odnaleźć swoje miejsce
na stałym lądzie. Jednak obraz ten

To Ja Kobieta 49

Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć

uparcie powracał w to samo miejsce.
Dlatego z wraków statków i kamieni
wybudowano tam sztuczną wysepkę i
postawiono na niej kościół ze świętym
obrazem.
Zatoka składa się z mniejszych zalewów. Przy zalewie Kotorskim znajduje się miasteczko o podobnie brzmiącej
nazwie – Kotor. Oprócz białych budynków z czerwonymi dachami, które
towarzyszą nam od początku tej wycieczki, możemy wspiąć się na mury
obronne miasteczka. Z ich szczytów
podziwiać możemy całą okolicę i pobliskie miejscowości. Widok niezapomniany!
Na następny dzień wybraliśmy
się do większego kurortu nadmorskiego Czarnogóry – Budva. Kamieniste plaże, przepiękne, luksusowe jachty odwracają naszą uwagę
od staromiejskich zabudowań. W
wąskich uliczkach, które są cechą
charakterystyczną wybrzeża adriatyckiego, możemy zakupić czarnogórskie wino Vranac i liczne pamiątki
oraz rękodzieła. Warto zaopatrzyć się
również w pachnące woreczki lawendy, których zapach unosi się wśród
straganów.
Stąd już jest coraz bliżej do najdalszego punktu naszej wyprawy – wyspa Świętego Stefana, która czaruje
nas już z oddali. Udajemy się poprzez
przesmyk aby zobaczyć wyspę z bliskiej odległości. Nie wchodzimy tam –
wstęp jest płatny gdyż na samej wyspie
znajdują się luksusowe apartamenty i
mniejsze hoteliki, do których często
przybywają gwiazdy kina, celebryci i
politycy. Chcąc porobić piękne zdjęcia
na pamiątkę, wbiegłam na piaszczystą
plażę po czym zaskakuje mnie pan,
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który mówi, że wstęp na plażę również
jest płatny – 50 Euro.
Kierujemy się już w stronę drogi
powrotnej, w kierunku Chorwacji i do
miasta Split. Mamy okazję nocować w
murach Pałacu Dioklecjana. Otaczają
nas dookoła zabudowania rezydencji
słynnego cesarza. Zwiedzamy podziemia, kanały, przechodzimy do świątyń,
a na koniec wspinamy się na wieżę. To
wszystko za jednym razem, bo zlokalizowane jest tuż obok siebie.
Jeśli chodzi o jedzenie – moim
skromnym zdaniem, wolę naszą
polską kuchnię. Pieczywo pszenne,
które smakuje tylko kiedy jest świeże,
podawane jest nie tylko na śniadanie,
ale również obiadokolacje. Do obiadu obowiązkowo podana jest sałata z
pomidorem i ogórkiem. Dania są nie
przyprawione albo przyprawione za
mocno. Zostaliśmy również zaskoczeni tradycyjnym daniem chorwackim
– ryż z motwą. Jest to potrawa, która
wygląda dość nieapetycznie gdyż ryż
zabarwiony jest na czarno – ponieważ
w czasie gotowania mątwa wypuszcza specyficzny atrament. A smakuje...
Po prostu rybką! Obsługa klienta, szczególnie w restauracjach, pozostawia
wiele do życzenia. U nas w Polsce
słyszy się „klient nasz pan”, u nich jest
wręcz odwrotnie – „nie ten klient,
przyjdzie następny”. Kelnerzy mają

ślimacze tempo. Chcąc spożyć
danie w restauracji dobrze jest
poświęcić na to około 1,5 godziny. Często na samo przyjęcie
zamówienia musimy czekać
około 20 minut, rozstawienie
talerzy i sztućców zajmuje im
kolejne 30 minut. Dopiero po
tym czasie możemy spodziewać
się posiłku...
Ogólne
wrażenia?
Ja
osobiście jestem zadowolona z
wyjazdu. Serdecznie mogę Wam
polecić Chorwację i Czarnogórę

na spędzenie wakacji w uroczych kurortach nadmorskich. Nie zapominajcie również, że oprócz leżenia plackiem na plaży jest wiele do zobaczenia.
Wbrew pozorom historia tych państw
jest równie ciekawa jak nasza...

PAULINA DORNA

Studentka Turystyki
Międzynarodowej w Poznaniu
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Relacja stadionowa
– mecz w Poznaniu

Chorwacja - Irlandia
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Ulubiona drużyna piłkarska?
Narzeczone piłkarzy?
Czy Błaszczykowski

jest przystojniejszy od

Lewandowskiego? Kiedy jest

spalony i czy zdjecieto dobrze,
że piłka leci prostopadle do
kolejnego zawodnika?

P

rawdę mówiąc moja
odpowiedź na te pytania jest bardzo krótka
– „nie wiem!”, bo nigdy
piłka nożna mnie nie
interesowała.
Kiedy nasza polska reprezentacja strzela gola, ja jestem na bieżąco
tylko dlatego, że mój rozemocjonowany sąsiad tak krzyczy w swoim
mieszkaniu, że nawet telewizora
nie muszę włączać. Pewnie sobie
pomyślicie, że z takim nastawieniem do „Piłko-szału” 240 zł wydane na bilet, żeby wejść na stadion to
w moim przypadku marnotrawstwo. Drogi czytelniku - mylisz się
– jest to wydarzenie, które warto przeżyć, stracić słuch i zedrzeć
gardło.
Jest niedziela, rano piękne
słońce, ale lokalna prognoza pogody przewiduje opady deszczu od
godziny17-23. Ja nie chce wierzyć,
więc zabieram ze sobą dwie bluzy
jakby w jednej mi było za zimno
i obowiązkowo zieloną koszulkę
(będę kibicować Irlandczykom,
bo jakoś mi bliżej do nich niż do
Chorwatów), z przekorą nie zabieram parasola. Właściwie na kilka
dni przed meczem nie wiedziałam
czy chcę iść. Przekonała mnie moja
przyjaciółka, twierdząc, że nigdy
nie pojedziemy na żaden stadion

za granicą, więc jest jedyna szansa tu i teraz obejrzeć coś z
większym rozmachem. Mnie tylko „kręciło” żeby zobaczyć
ten tłum nabuzowany głównie testosteronem i aż zatykać
uszy od hałasu.
Bilety zdobyte dosłownie na dwa dni przed meczem,
żadnego losowania na kilka lat wstecz, po prostu druga
tura sprzedaży biletów UEFA. Przed stadionem pomimo
narastającego deszczu coraz większy tłum, powoli ustawia
się w kolejce do bramek. Rozglądamy się wokoło, wydaje się, że stadion przejmą Irlandczycy, na pierwszy rzut
oka wydaje się, że Chorwatów prawie nie będzie. Irlandcy kibice wciąż imprezują, śpiewają w tramwaju, tańczą i
skaczą w otwartym pod parasolami barze koło stadionu,
biegają, ściskają się, ale kijów bejsbolowych nie widać,
żadnych ataków na Chorwatów, czuje się więc bezpiecznie. Tylko coraz bardziej pada deszcz, jak wiadomo dachu
w Poznaniu nie zamykają, więc na trawie będzie ślisko. Na
szczęście trybuny są zadaszone, u nas chłodno, ciągnie zimno od betonu, ale przynajmniej sucho. Nasze miejsca są na

samym szczycie stadionu, w pierwszej chwili dokucza mi
lęk wysokości, ale zaraz się przyzwyczajam i jestem wstanie
stać, a nie siedzieć na krzesełku. Częste wycieczki po hotdogi, zapiekanki i napoje odpadają, bo nasz sektor jest jak
na 10 piętrze w wieżowcu, dużo schodów do pokonania,
wszyscy docierają z zadyszką. Bojąc się długiego stania w
kolejce do bramki (obszukiwania, które trwa i trwa, a i tak
jest nieskuteczne) weszłyśmy na stadion na kilkadziesiąt
minut przed rozpoczęciem meczu. Zdążyłam jeszcze
obejrzeć jak całe drużyny wychodzą się pokazać, robią
rozgrzewkę, potem układy taneczne dzieci. Atmosfera jest
gorąca, jednocześnie wciąż słyszę z zewnątrz śpiewających
Irlandczyków. W końcu odśpiewanie hymnów i odpowiednia ilość reklam. W ostatnich minutach przed meczem na
trybunach jak w ulu, wiecznie ktoś wchodzi, szuka miejsca,
Chorwaci już zajęli swoje miejsca, ale na ostatnią chwilę
nadchodzą kolejni Irlandczycy. Ostatecznie okazuje się, że
nasza „okolica” jest irlandzka, więc wrażenie sprzed stadionu było mylne. Ilość Chorwatów w stosunku do Irlan-
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dczyków na trybunach to na oko 40-60%, drobna grupa
Polaków w ogóle ginie w tłumie, tym bardziej, że chorwaccy kibice mają kolory biało-czerwone, w szachownice. Pewnie ze względu na znaczną mniejszość kibiców - kobiet i
znajomość języka angielskiego plus nasze zielone koszulki,
poznajemy ludzi z całych okolicznych rzędów, zostajemy
nauczone irlandzkich przyśpiewek i okrzyków. Nikomu
wokół zupełnie nie przeszkadza, że jesteśmy Polkami, Irlandczycy cieszą się, że przyszłyśmy kibicować ich drużynie.
My też jesteśmy zadowolone, że nasze bilety jednak nie były
w sektorze chorwackim. Jakoś nie bawią mnie stojący faceci
z goła klatą (widać takie chorwackie zwyczaje).
Wybija 20.45, leje coraz bardziej, dzieci wyprowadzają
piłkarzy. Rusza dopping, gromkie okrzyki odbijają się od
potężnych betonowych ścian, na zielonej, równiutkiej
trawie z lekkim deszczowym poślizgiem biegają piłkarze.
Konstrukcja stadionu, patrząc z bliska, zapewnia mnie, że
nic nie jest wstanie jej ruszyć, ale 40 tysięcy skaczących i
tupiących osób powoduje, że krzesełka jednak drżą. Nie
wypada siedzieć, bo wszyscy wstali, i tak nic nie widać.
Pomimo wysokości tego prawie 10 piętra, wszystko widać
jak pod lupą. Trochę trudno dojrzeć numery na koszulkach
piłkarzy, ale kto by się tym przejmował. Dla mnie - wyznawczyni teorii, że piłka nożna to półtorej godziny głównie
biegania tam i z powrotem i nielicznych ataków na bramkę
- perspektywa się zupełnie zmienia. Jak na dłoni widzę
wszystkie strategiczne rozwiązania, faule i udawane kontuzje. Nawet tego przeklętego spalonego potrafię rozwikłać.
Znacznie wcześniej, niż jak oglądam mecze w telewizji,
rozpoznaję próby ataku na bramkę i błędy piłkarzy. Jedyne,
czego czasem brakuje to zbliżenia i powtórki na telebimie,
to niestety tylko w TV. Bieg akcji na boisku zaczyna być
wartki. Irlandczycy krzyczą jak szaleni – wierzą w swoją
drużynę, 5 minuta i szokująco szybko Chorwacja strzela
gola. Pomimo tego jeszcze nie do końca słychać Chorwatów, zachowują zimną krew i jak się później okazuje jeszcze
oszczędzają siły i struny głosowe na resztę meczu. Kibice Irlandii nie zdążyli się jeszcze poddać. Alkohol spożyty przed
meczem wciąż krąży w ich żyłach i na znak dezaprobaty
drużyny przeciwnej całe grupy odwracają się tyłem do boiska i pokazują „4litery” w specjalnym tańcu. Zaraz potem
Irlandczycy wpadają w radosny szał, bo chyba ich magiczne
zabiegi przyniosły skutek i tym razem ich drużyna strzela
gola. Wszyscy się ściskają i skaczą z radości. Jakoś tym remisem 1:1 dobijamy do końca pierwszej połowy. Sama się
dziwię, jak szybko przeleciało to 45 minut, jeszcze szybciej
mija przerwa. Rusza druga połowa.
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Ku mojemu zaskoczeniu opadły siły Irlandzkim kibicom. Za to rusza do boju dopping chorwacki. Nic dodać,
nic ująć - bardzo zorganizowany. Jedna chorwacka część
stadionu zaczyna przyśpiewkę, druga część chorwackiego
stadionu odpowiada kończąc to, co rozpoczyna ta pierwsza. Mimo widocznej przewagi zielonych to biało-czerwone
szachownice bardziej wierzą w swoją drużynę. Rozglądam
się wokoło i domyślam się, że coś Irlandczykom z doppingiem „nie działa”. Podejrzewam, że po części opadł z nich
alkoholowy ferwor walki, a także defensywna walka ich
piłkarzy powoduje, że przestają wierzyć. Zresztą ta cisza irlandzka, robi swoje. Chorwacka drużyna bezbłędnie celuje
w bramkę, jest 2:1. Ze strony chorwackich kibiców lecą race
dymne (nie wiem jak je wniesiono, przecież były przeszukania przed wejściem). Jedna trafia nawet na murawę,
kilka ląduje na trybunach, na szczęście nie w naszej okolicy.
Kibice Irlandii wciąż chwytają się za głowy, mruczą jakieś
komentarze względem swojej drużyny, ale ucichli, nawet
już nie próbują krzyczeć. Za to Chorwaci kibicują jeszcze głośniej, opłaciło się im, kolejny gol. Jest 3:1. Zielonym
aż lecą łzy po policzkach – ach Ci faceci, nic ich nie rusza,
ale jak im gola strzelą to beczą. Jednak już ich dopping nie
odżywa. Piłkarze chorwaccy zmobilizowani - w powietrzu
wciąż wisi jeszcze jeden gol - lepiej żeby nie skończyło się
na 4:1. Na szczęście ostatnie minuty i w końcu przestało
padać. Wstrzymany oddech i emocje, co będzie w ostatniej
chwili, oby już zostało tylko 3:1. Czas mija szybko, ostatni
gwizdek, więcej goli już nie będzie. Irlandczycy ze spuszczonymi głowami, ocierając łzy opuszczają stadion – jadą
zalewać smutki na Stary Rynek. Chorwaci oszczędniejsi w
wydatkach, zadowoleni wracają do hoteli i kwater.
Wszystkim tym, którzy chcą poczuć emocje kibicowania, usłyszeć specyficzny hałas doppingu, wyściskać
setki chłopaków/dziewczyn bez żadnych zobowiązań,
obejrzeć z bliska radość i zdruzgotanie, poczuć atmosferę
pełnego stadionu i jeszcze nie dostać butelką w głowę,
polecam wybrać się na jeden z meczy EURO.
Kibicem regularnym na pewno nie zostanę, ale nie
żałuję wydanych pieniędzy ani żadnej minuty spędzonej na
stadionie. Warto było przynajmniej raz w życiu zobaczyć
duży mecz, choćby ze względów psychologicznych,
poobserwować tłum i zawrzeć parę nowych znajomości.
█

MARIA KOBUSIEWICZ
www.kartastudio.pl
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czyli jak kobiety
budowały stadion
PGE Arena
w Gdańsku
EURO 2012 w pełni. I choć nasza
drużyna odpadła z rozgrywek

wciąż powiewają biało- czerwone
flagi a my kibicujemy najlepszym.

Z

przyjemnością możemy oglądać dobry futbol na nowo wybudowanych
stadionach. W większości rankingów na najpiękniejszy, wygrywa
PGE Arena w Gdańsku.
Gdy patrzę na mieniący się w słońcu bursztyn jestem dumna, ze miałam okazję być
częścią tego projektu – mówi i uśmiecha się
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Ewelina Jaskulska – pani architekt, która pełniła funkcję
kierownika projektu z ramienia generalnego projektanta,
czyli firmy RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska
Sp. z o.o.
Najpierw widziałyśmy jak stadion powstaje na papierze, potem jak robotnicy wylewają fundamenty, jak
na plac budowy dotarł pierwszy dźwigar i wreszcie jak
całość okładana jest płytami poliwęglanowymi. A dziś jak
na murawę najpiękniejszego stadionu wbiegają piłkarze a
z trybun zagrzewają ich do boju tysiące kibiców – dodaje
Anna Miller – prawa ręka pani architekt prowadzącej.
Dwie młode dziewczyny rozpoczynające swą drogę
zawodową zostały rzucone na głęboką wodę by prowadzić
tak duży, prestiżowy temat. Miałyśmy szczęście, bo teraz
„nasz” stadion podziwia cała Europa - są zgodne.
Ewelina Jaskulska wykształcenie architektoniczne
zdobyła na Politechnice Krakowskiej. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w biurze w Chicago pracując przy
projektach domów oraz renowacji kościoła. Jednak prawdziwym wyzwaniem była praca w zespole projektowym
biurowca Rondo 1 w Warszawie. To tutaj miała okazję
zweryfikować swoją wiedzę ze studiów z realiami zawodu architekta. Potem zdobyte umiejętności wykorzystała
pełniąc odpowiedzialną funkcję przy budowie stadionu gdańskiego. Podczas wyjazdu na Kubę tak bardzo
zafascynowała ją tamtejsza kultura, że podjęła współpracę z
Wydziałem Architektury w Hawanie mającą na celu pomoc
w renowacji zniszczonych budynków części Starej Hawany
i rozpoczęła pracę nad doktoratem o tej właśnie tematyce.
Jej pasją jest również tworzenie instalacji artystycznych w
przestrzeni publicznej.
Anna Miller urodziła się w Żyrardowie. Zdobywanie
wiedzy architektonicznej rozpoczęła w warszawskim renomowanym Technikum Budowlanym im. Stanisława
Noakowskiego. Tytuł inżyniera architekta uzyskała w Polsce. Chcąc się dalej kształcić wyjechała do Niemiec by na
tamtejszej uczelni Fachhochschule w Bochum uzyskać dyplom Master of Arts na kierunku Architektur Media Management. Ten innowacyjny profil kształcenia nie jest oferowany jeszcze w Polsce a edukuje architektów dodatkowo
w zakresie strategii marketingowych, technik prezentacji,
koncepcji komunikacji i public relations. Po powrocie do
kraju rozpoczęła pracę w Warszawie przy projektach budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i centrów handlowych. Obok architektury jej drugą pasją jest
fotografia.
Obie panie architekt poznały się pracując przy projekcie stadionu gdańskiego i stały się filarem zespołu projektowego, który ciężko pracował, byśmy dziś mogli cieszyć
się EURO. Początkowo dla Eweliny kierowanie zespołem,
którego zdecydowaną większość stanowili mężczyźni
wydawało się dużym wyzwaniem, lecz szybko okazało się,
że współpraca układa się doskonale. Dziewczyny wnosiły
świeżość i radość, uśmiechem rozładowywały trudne sy-

tuacje, gdy cały zespół spędzał już kilkanaście godzin na
pracy nad projektem a zmęczenie dawało się porządnie we
znaki.
Pierwszym wspólnym namacalnym sukcesem było
przekazanie w grudniu 2008r. inwestorowi dziesięciu kopii
projektu technicznego, niezbędnego do przeprowadzenia
przetargu na wybór wykonawcy stadionu. Nie byłoby w
tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że całość przekazanej dokumentacji mieściła się w ok. trzystu segregatorach.
Po oddaniu była chwila na złapanie krótkiego oddechu,
ponieważ już w 2009r. prace na budowie ruszyły pełna parą.
Trasę Warszawa-Gdańsk dziewczyny przemierzały kilka
razy w miesiącu. Jeździły na budowę, na burzliwe spotkania rozwiązywać problemy, ale jednocześnie cieszyły się widokiem zalewanego zbrojenia i montowanych trybun. Były
chwile trudne, ciężkie, rzec by się chciało, że wręcz dramatyczne jak ta, gdy po ustawieniu wszystkich elementów
konstrukcji (dźwigarów) okazało się, że system odprowadzenia wody z dachu wymaga przeprojektowania i znacznej
przebudowy. Na szczęście wtedy młode architektki mogły
polegać na większym doświadczeniu starszych kolegów
branżowców i konstruktorów. Potem było już tylko lepiej.
Wszyscy odetchnęli i z radością otworzyli butelkę szampana, gdy w lipcu 2011r. stadion otrzymał pozwolenie na
użytkowanie.
Zwieńczeniem wspólnej pracy był wyjazd zespołu projektowego we wrześniu na mecz towarzyski Polska-Niemcy.
Pobyt w Gdańsku zdjecie3okraszony był ogromną dawką
adrenaliny. Nie obyło się bez wspomnień, śmiechu, żartów
i zwiedzania Gdańska - bo wreszcie był na to czas. Ogromny entuzjazm wzbudził widok gotowego już „biznesu”*,
kiosków z amerbloku**, widok fasady z poliwęglanu jak i
Wojciecha Szczęsnego w bramce. Tak oto po trzech latach
wspólnej pracy dziewczyny zostały zagorzałymi fankami
futbolu.
Ich wzajemne porozumienie oraz dobra współpraca
stały się zalążkiem do dalszego rozwoju zawodowego i
zaowocowały koncepcją stadionu Sandecji w Nowym
Sączu. Razem przygotowały projekt, który zdobył uznanie
władz miasta i jest duża szansa na jego realizację. I choć
obiekt ten jest znacznie mniejszy, bo liczy ok. 12 tys. miejsc
siedzących, są dumne, ponieważ to od początku do końca
ich wizja, inspirowana pięknem Sądecczyzny. Bryła stadionu nawiązuje do górzystej formy Beskidu Sądeckiego a
obiekt łączy w sobie tradycję z nowoczesnością.
Wykorzystując zdobyte doświadczenia przy tak dużych
inwestycjach Ewelina i Anna chcą teraz skupić się na tworzeniu własnej pracowni. Zanim zaś rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji stadionowej panie projektantki będą tworzyć indywidualne projekty dla najbardziej
wymagających klientów. █
EWA MILLER

facebook.com/archmegroup
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Nagość
kiedyś
kontrowersyjna,
dziś afiszowana
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Mit judeochrześcijański o zjedzeniu owocu z

Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego, wyraźnie

łamie człowiecze tabu ukazując wstyd nagości. A
gdyby Ewa kuszona przez diabła oddaliła swą

myśl o zjedzeniu jabłka, czy tak samo jak przed
wygnaniem ich z raju, nagość byłaby dla nas

niekrępująca, wręcz niezauważalna? Oczywiście

to tylko osobista dygresja, którą można przypiąć do
innych pytań pt:” co by było gdyby…”.

W

rzeczywistości kobiece ciało odegrało bardzo
ważną rolę w literaturze, stając się inspiracją
dla wielu pisarzy. W sztuce przybrało miano,
najciekawszego, naturalnego obiektu poddanego szerokiej analizie rysunkowej i malarskiej. Aż w końcu należy wymienić fotografię, współcześnie
najwierniej odwzorowującą rzeczywistość.
Każda dziedzina sztuki w której prezentowano nagie
części ciała, początkowo budziła kontrowersje. Największy
skandal w historii polskiego malarstwa wywołało wystawienie w 1894 roku w Zachęcie obrazu „Szał uniesień”.
Twórca, Władysław Podkowiński namalował akt kobiety,
siedzącej na rozszalałym ogierze. Skandal po publicznym
przedstawieniu obrazu rósł w sile, a nieumiejętność interpretacji wizji Podkowińskiego, stała się przyczyną zniszczenia płótna przez samego autora. Przykład kontrowersji w
malarstwie, daje nam wiedzę o reakcji ludzi na nowe rzeczy
w tym wypadku, wyrzucając artystom szerzenie zgorszenia.
Każda epoka wnosiła inne trendy mody, odbiór nagości
był modyfikowany z dobrego na zły lub odwrotnie. Przede wszystkim reprezentantem odbioru pozytywnego była
niegdyś kultura starożytnej Grecji, gdzie ciało stanowiło
formę piękna i naturalności, przykładem może być słynna
półnaga bogini, Wenus z Milos.
Nagość nie jest sprawą odrębną, bowiem dotyczy ona
całego społeczeństwa. Jednakże przywykliśmy afiszować
ciało niżeli skrzętnie ukrywać pod płaszczem. Nikogo nie
dziwi widok nagiej kobiety na olbrzymich bilbordach w
miejskich aglomeracjach. To reklama, forma zarobku, która ma rozbudzić zmysły męskiego grona, równocześnie
zachęcając do zakupu prezentowanej, kusej bielizny dla
swojej wybranki.
Przez lata wypracowaliśmy sobie dystans do wstydu,
a zarazem uznaliśmy naturalność i nagość za opłacalną,
stanowiącą wręcz kopalnie złota. Mówi o tym przede wszystkim zwiększona produkcja filmów, w tym
oglądalność scen, gdzie kadr obejmuje części intymne. Jeśli
chodzi o polską kinematografię, dość istotną w prezentacji
wizerunku nagiej kobiety, należy w pierwszej kolejności
przyjrzeć się próbą wprowadzenia na ekrany, odsłoniętych
części ciała. Film reżyserii Aleksandra Forda pt:”Młodość
Chopina” wyprodukowany w 1951 roku jest rozpoznawalny jako pierwszy topless na polskim ekranie. Rolę paryskiej
robotnicy odegrała aktorka Hanna Skarżanka. Wydarzenia
rozgrywają się na tle rewolucji lipcowej 1830 roku, gdzie
w jednej ze scen żołnierz, rozrywa bluzkę biorącej udział
w zamieszkach kobiecie raniąc jej pierś. Kolejne lata, tym
razem rok 1957 to wynik trzech filmów, w których kobiety z

odsłoniętymi ciałami stanowiły jeszcze postacie epizodyczne. Wymienić można tutaj reżyserie Stanisława Lenartowicza pt:” Spotkania” z udziałem Zofii Jamry, odgrywającą
rolę modelki pozującej studentom tworzącym rzeźby i
obrazy. Sceny te dają coraz bardziej śmiały i wyrazisty obraz
nagości. Z kolei lata 70, prezentują aktywny udział kobiety
w scenach łóżkowych. Do aktorek teatralnych i filmowych,
które swoją nagość na scenie ukazywały w różnym wieku,
należy Barbara Brylska. Aktorka jako Ewa w filmie „Anatomia miłości” 1972, występuje w scenie erotycznej z Adamem (Janem Nowickim). W znanym nam, serialu „07 zgłoś
się”, w odcinku „Przerwany urlop” 1987, ta sama, już, 46
letnia Barbara ukazuje swoje ciało w scenie z kochankiem
oraz pod prysznicem.
W powstających filmach na przełomie lat 50-80 aż po
90, mniej czy bardziej znanych, dostrzegamy tę samą próbę
wprowadzenia nagości na stałe, zaakceptowania jej, jako tej
pozbawionej kontrowersji, ale budzącej ciekawość i zainteresowanie. Dlatego sceny rozbierane z udziałem młodych
aktorek w odcinkach polskich seriali takich jak „Czterdziestolatek”, czy wcześniej wspomniany „07 zgłoś się”, pojawiały
się stopniowo i nieregularnie, rozbudzając wyobraźnie widzów.
Odskakując od pierwszych produkcji z wizerunkiem
nagiej kobiety, chciałabym wymienić jeden z istotnych
filmów jeśli chodzi o prezentowanie nagości, lat 90. Film
pt:”Sara” 1997, z udziałem młodej, 17- letniej Agnieszki
Włodarskiej, wprowadza dosadnie w świat nagości i piękna
kobiecego ciała. Debiutancka rola Agnieszki jako Sary, to
także zmierzenie się z światem dorosłości, odkrycia istoty ludzkiego ciała. Sceny w której występuje naga Sara,
nie są krótkim epizodem, a raczej budują fabułę, ukazując
ważność romansu w całym przebiegu wydarzeń.
Lista polskich aktorek biorąca udział w sesjach i scenach
rozbieranych jest bardzo mnoga. Nieprzerwanie od roku
1951 do czasów współczesnych, rynek filmowy działa na
zwiększonych obrotach jeśli chodzi o sceny rozbierane. Jednak współcześnie widok nagiej kobiety na ekranie, bilbordzie czy fotografii nie szokuje, a raczej jest już zjawiskiem
normalnym, być może przez nieprzerwanie afiszowaną
nagość, aż do znudzenia.
Warto jednak zastanawiać się przy analizowanym temacie, jak my sami postrzegamy nagość, co jest dla nas
przesadą, a co naturalnością. Być może, idąc z duchem czasu nie zauważamy jak istotne jest nasze ciało i dbanie o granice sfery intymnej.. █
MAGDALENA SOBCZAK
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Portale

				randkowe

		

ŚCIEMA CZY SZANSA NA ZNALEZIENIE
PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI?

Z

dania oczywiście są podzielone, ale jedno jest
pewne, że portale randkowe są nowoczesnym
i popularnym ostatnio sposobem na znalezienie partnera. Budzą one wiele skrajnych emocji.
Wiele osób postrzega randki online jako coś,
czego należy się wstydzić. Uważane są za ostateczność w
przypadku, gdy nie można odnaleźć „tego jedynego” lub
„tej jedynej” w bardziej konwencjonalny sposób.
Są różne portale randkowe, bezpłatne i płatne (tu trzeba uważać i dokładnie czytać regulamin, żeby nie wpaść w
różnego rodzaju pułapki finansowe). Część portali stawia
na szukanie poważnego związku, inne tylko na zabawę,
romanse czy …sex. Niestety nie zawsze wiemy do końca
jaki portal co sobą reprezentuje, ponieważ na każdym z
nich rejestrują się różne osoby i nie zawsze uczciwe. Jedno jest pewne, że w dzisiejszych czasach, żyjąc w takim
pędzie dnia codziennego, często brakuje nam czasu na
poznanie kogoś, dlatego coraz więcej związków powstaje właśnie dzięki znajomościom zawartym przez internet,
m.innymi przez portale randkowe, ponieważ jest to dość
proste i bez potrzeby wychodzenia z domu. Założenie swojego profilu to chwila, do tego krótki opis siebie, swoich

zainteresowań i oczekiwań wobec potencjalnego partnera.
Załączone zdjęcie (pod warunkiem, że my na nim jesteśmy)
zwiększa szanse zainteresowania naszą osobą. Zaglądają
tutaj młodzi i starsi, samotni, rozwodnicy, osoby będące
w nieszczęśliwych związkach oraz ludzie po burzliwych
rozstaniach i przejściach, czyli cała gama ludzkich historii
i doświadczeń. Część osób jest bardzo ostrożna i podchodzi z dystansem do nowych znajomości a inni przejawiają
kompletny luz.
Ważne aby „swój trafił na swego” i dwie takie same,
pasujące do siebie połówki, mające takie same oczekiwania,
odnalazły się wśród setek anonsów. Nie jest to niemożliwe!
Trzeba mieć szczęście!
A JAK TO JEST W PRAKTYCE?

Czytając czyjś profil na portalu randkowym możemy
tylko mieć nadzieje, że podane informacje w formularzu
są prawdziwe, tak samo jak opis wyglądu, czy załączone
zdjęcie, bo przecież właśnie na podstawie tych krótkich ale
jak ważnych dla nas informacji, decydujemy się na pierwszy
kontakt.
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Oczywiście na samym początku musimy sobie
odpowiedzieć na podstawowe pytanie – kogo szukam i jaka
konkretnie znajomość mnie interesuje? Często jest też tak,
że osoba która zapewnia nas, że szuka kogoś na poważnie,
potem daje nam sygnały, że interesuje ją tylko jednorazowa
zabawa czy romans a my czujemy się oszukani. Warto być
od samego początku szczerym i uczciwym. W ten sposób
zaoszczędzamy czas sobie i drugiej osobie. Kłamstwa i tak
wyjdą, wcześniej czy później.
Z obserwacji wynika, że panowie często kłamią na tego
typu serwisach na temat swojego stanu cywilnego, czy wieku oraz mijają się z prawdą co do kilku szczegółów odnośnie
wyglądu…Dla mężczyzn portal randkowy to okazja do
poznania kobiety, która nie koniecznie musi być świadoma,
czy jest on żonaty, czy nie. Z pewnością tak się zdarza, lecz
nie jest to regułą. Panie natomiast zaniżają swoją wagę i też
odejmują sobie lat, jednak coraz częściej par przyznaje, że
poznali się drogą internetową!
Z założenia portale randkowe mają być miejscem w
którym kobiety i mężczyźni szukają kogoś na randkę. Potem mamy nadzieje na poważny związek, założenie rodziny. Ale czy zawsze tak jest? Czy każdy rejestrując się na
portalu randkowym szuka na poważnie? No właśnie…i
dlatego musimy bardzo uważać i być czujni, żeby nie
zostać oszukanym czy wykorzystanym, nie mówiąc już o
okłamywaniu nas! Naiwnie myślimy, że za szkiełkem monitora komputera jest osoba, która pisze nam prawdę, bardzo
chcemy w to wierzyć. Pewien procent ludzi jest uczciwy,
ale lepiej mieć jasność sytuacji i umówić się na spotkanie
w realu w celu weryfikacji danych - informacji, bo wtedy
dowiemy się czy nasz rozmówca rzeczywiście ma tyle lat co
pisał, wygląda tak samo jak na zdjęciu lub przedstawionym
nam opisie itd. Niestety dopóki tylko korespondujemy mailowo, każdy może nas bezkarnie oszukiwać do woli, dlatego
aby zbyt długo nie tkwić w tej niewiedzy warto podjąć ten
odważny krok i szybciej się spotkać, zamiast tracić godziny,
dni, noce, tygodnie na pisanie z kimś, kto potem okaże się
zupełnie kimś innym. Rozczarowanie jest bardzo gorzkie i
bolesne a my stajemy się jeszcze bardziej nieufni przy kolejnej znajomości, która właśnie może okazać się TĄ właściwą!
Niestety ze względu na nasze wcześniejsze doświadczenia
potem my możemy skrzywdzić kogoś, kto faktycznie jest
uczciwy i ma wobec nas poważne zamiary. Nie okazując
mu zaufania, nie wierząc w jego słowa, nie będziemy chcieli się z nim spotkać. Nie dając mu i sobie szansy nawet,
nie będziemy wiedzieć o tym, że możemy stracić możliwość
poznania kogoś naprawdę wartościowego!.
Ale nie wszyscy oszukują na portalach randkowych.
Wokół nich pojawiło się również wiele mitów, które nie
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mają nic związanego z rzeczywistością.
Jest też część portali internetowych, które proponują
wyselekcjonowanie dla użytkowników odpowiedniej osoby.
Trzeba jedynie wypełnić test osobowy i odpowiedzieć szczerze na pytania w nim zadane. W opinii internautów jednak nie do końca sprawdza się ta metoda. Poza tym wiele
osób jest zawiedziona propozycjami, które podpowiada
profil. Nie spełniały one zupełnie ich oczekiwań.
Niewątpliwą zaletą portali randkowych jest możliwość
nawiązania kontaktu użytkowników przed spotkaniem „na
żywo”. W ten sposób dwie osoby mogą lepiej się poznać i
sprawdzić, czy znajomość ta ma szanse przeobrazić się w
coś poważniejszego. Wydaje się także, że na czacie czy po-

Niestety, dopóki
tylko korespondujemy mailowo, każdy
może nas oszukiwać
do woli

przez maile jesteśmy w stanie szczerzej i bardziej otwarcie
rozmawiać z drugą osobą. W osobistym kontakcie często
tracimy pewność siebie i podczas rozmowy wypadamy gorzej. Jednak pamiętajmy, że jest to ryzyko, że przy znajomości
tylko mailowej nie mamy pewności, czy słyszymy prawdę.
Wszystko ma więc swoje „za” i ‘przeciw”.
Mitem jest też stwierdzenie, że z portali randkowych
korzystają jedynie ludzie nieatrakcyjni fizycznie i nieśmiali
(jakkolwiek ten sposób z pewnością pomaga ludziom wstydliwym). Okazuje się, że z randek online korzystają bardzo często osoby o różnym statusie zawodowym, zaganiani i
zapracowani, prowadzący również swoje firmy, którym po
prostu zwyczajnie brak czasu. Często też portale randkowe
są wybierane przez ludzi, którzy chcą poznać partnera
spoza kręgu swoich znajomych lub pragną poszerzyć krąg
swoich kontaktów.

Skuteczność portali randkowych w Polsce jest stosunkowo mała. Jest tak przede wszystkim dlatego, że Polacy
sami w tą skuteczność nie wierzą i korzystają z randek online rzadko. Gdy korespondujemy z kimś mailowo, czujemy
się bezpieczni, ale gdy pojawia się już propozycja spotkania w realu, wtedy zaczyna robić się poważnie. Przychodzi
wówczas czas na podjęcie decyzji co chcemy dalej zrobić z tą
znajomością. W większości przypadków osoby się wycofują
z kontynuowania znajomości, uciekając przed spotkaniem,
wstydzą się, boją się wzajemnych rozczarowań, odrzucenia,
że nie spodobają się itd. Błąd! Powinniśmy umieć bardziej
ryzykować, ale może też nieśmiałość bierze górę.
W krajach zachodnich wygląda to jednak zgoła inaczej. Portale randkowe cieszą się powodzeniem i kojarzą na
trwałe wiele par. Wydaje się, że randki internetowe powinny pomagać ludziom w odnalezieniu
prawdziwej

miłości. Dają one możliwość bliższego poznania się, wymiany myśli, dyskusji. W ten sposób można poznać kogoś
„naprawdę”. Dopiero później dochodzi fizyczność, która
podczas randek tradycyjnych często przysłania nam rzeczywisty obraz drugiej osoby. Serwisy randkowe to kolejny
sposób na poznanie drugiej osoby.
Nie zapominajmy jednak, że skoro zakładamy profil na
portalu randkowym to naturalną koleją rzeczy i tak jest
spotkanie w realu. A to czy znajomość okaże się prawdziwą
miłością i czy zbudujemy z kimś trwałą relację bardzo
często zależy od nas samych.
Czy komuś z Was się to udało, albo może byliście blisko prawdziwego uczucia? A może właśnie stchórzyliście w
pewnym momencie a teraz żałujecie? █
EMILIA KUŚNIERCZAK

25l.
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Biuro
matrymonialne
- metoda na pokonanie samotności?
Uczucie samotności jest trudne do zniesienia dla każdego, kto go doświadcza.

Bez względu na to, jak dużo mamy wokół siebie przyjaciół i rodziny, potrzeba
dzielenia życia z drugą, bliską nam osobą jest niezbędna, by odnaleźć spokój i
harmonię.
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C

hoć wielu ludzi zarzeka się, że bycie singlem jak najbardziej im odpowiada, że cenią sobie niezależność,
mogą robić co chcą, mają mniej obowiązków i troszczą
się tylko o siebie, to tak naprawdę w głębi duszy każdy
marzy o tym, by po powrocie do domu nie witały go
głuche, puste ściany, a każde zaproszenie na rodzinną uroczystość
wraz z osobą towarzyszącą, nie powodowało dotkliwego ukłucia
w sercu.
Często bywa tak, że nauka, potem praca całkowicie nas absorbuje i nie mamy czasu, żeby się z kimś związać, lecz prędzej czy
później nadchodzi moment, gdy uświadamiamy sobie, że zdobycie kolejnego tytułu, bądź szczebelka w karierze zawodowej już
nam nie wystarcza.
Jak mówi przysłowie „szczęście się mnoży, kiedy się je
dzieli”. Nagle dostrzegamy, że większość
znajomych ma już rodziny, doczekała się
potomstwa. Wolą wybrać się z dziećmi
do zoo, niż na imprezę. Zaczynamy się
rozglądać za swoją połówką, ale nieraz
wrodzona nieśmiałość, lub brak czasu
znacznie utrudniają nam znalezienie
idealnego partnera.
Wówczas nachodzi nas myśl „może
przez internet?” Przecież tam można
dziś znaleźć wszystko, może również
miłość?
Tylko że to dość ryzykowne
posunięcie. Właśnie dlatego, że w sieci
można pozwolić sobie na wiele, nie
zawsze trafiamy na uczciwych ludzi.
Młody, dobrze zbudowany, brązowooki
i bez nałogów Jan z Krakowa może
okazać się w rzeczywistości niskim,
pięćdziesięcioparoletnim Tadeuszem z
pokaźnym piwnym brzuszkiem.
Zgrabna, uczuciowa blondynka
szukająca „tego jedynego” to może
znudzona życiem mężatka, chcąca się
rozerwać.
Z rezygnacją więc żegnamy wirtualny świat i z powrotem zamykamy się w
skorupie odosobnienia.
Jeśli chcemy w ten sposób zawrzeć znajomość, to zamiast
po raz kolejny doznać rozczarowania, zmniejszmy ryzyko,
korzystając z instytucji, która na co dzień fachowo zajmuje się kojarzeniem par. Z biura matrymonialnego.
Być może wiele osób uśmiechnie się z niedowierzaniem,
wydawać by się mogło, że owe biura odeszły już do lamusa, bądź z
ich pomocy korzystają wyłącznie panny i kawalerowie starej daty.
Nic bardziej błędnego. Skoro wszystko idzie z postępem, to i

one wychodzą nam naprzeciw.
Badania pokazują, że ich klienci to osoby między 25-55 rokiem życia, w dodatku w większości posiadający wykształcenie
wyższe. Do wyboru mamy zarówno serwisy internetowe (głównie
dla tych osób, którym brak czasu), jak i tradycyjne biura w realu.
JAK TO DZIAŁA?
Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza. To tzw.
„test doboru osobowości”. Został stworzony przez psychologów,
aby poznać nas, nasze oczekiwania i uniknąć błędnych wyborów.
Określamy w nim kilka czynników, nie tylko, jak dany kandydat
ma wyglądać, ale też jaki typ charakteru nam odpowiada, czy
będziemy w stanie tolerować jego nałogi (alkohol, papierosy),
czy powinien być wierzący, jego stosunek do dzieci, itd. Po rejestracji i wykupieniu abonamentu, zatrudnieni specjaliści zajmą
się weryfikacją naszego kwestionariusza oraz porównaniem go z innymi i te osoby, które wykażą podobny wynik procentowy, zostaną
nam przedstawione w postaci kilku
ofert. Jeśli ktoś przypadnie nam do
gustu, możemy nawiązać kontakt za
pomocą poczty elektronicznej. Na
początku korespondencja odbywa
się anonimowo, wyłącznie przez
dany portal. Sami decydujemy, kiedy przejść na prywatną skrzynkę.
Jest to dosyć wygodne rozwiązanie,
ponieważ możemy trochę dowiedzieć
się o danej osobie, unikając stresu
związanego ze spotkaniem z nim
twarzą w twarz. Później, znając swoje
zainteresowania, odnajdując wspólne tematy, spotkanie na żywo zapewne przebiegnie w mniej nerwowej
atmosferze.
Jednak rejestrując się na takiej
stronie, mimo wszystko nie mamy
gwarancji, że trafimy wyłącznie na
ludzi o uczciwych zamiarach, choć
prawdopodobieństwo jest dużo
mniejsze, gdyż zwykle oszustom bardziej odpowiada grasowanie na darmowych stronach. Ceny zapisu wahają się w granicach kilkuset złotych, więc raczej możemy
liczyć na poważne oferty, ale nie zaszkodzi być bardzo czujnym,
odpowiadając na maile. Starajmy się jak najwięcej dowiedzieć o
danym człowieku, zwróćmy uwagę na treści wiadomości, które do nas przesyła, czy nie są zbyt wulgarne, czy nie przemyca
w nich podtekstów seksualnych, czy nie zadaje zbyt osobistych
pytań. Niebezpieczne jest także podawanie od razu numeru
telefonu, lub adresu zamieszkania na tym etapie znajomości.
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Pod tym względem dużo pewniejsze wydają się być realne
biura matrymonialne, które przyjmują zgłoszenia osobiście,
poprzez konsultantów. Zasada działania jest podobna, tyle
że poprzez rozmowę z każdym klientem, istnieje możliwość
dokładniejszego poznania go, ustalenia, jakie ma poglądy, jakie
wartości wyznaje, by później zaproponować mu wybór osoby o
podobnym temperamencie i wrażliwości.
Taką drogę do szczęścia znaleźli Iwona, lat 35 i Michał, lat
39. Iwona: „Na początku byłam zdania, że to idiotyczny pomysł.
Namawiała mnie do tego koleżanka, więc dla świętego spokoju zadzwoniłam do biura i umówiłam się na wstępne spotkanie. Byłam zaskoczona profesjonalnym podejściem do mojego
problemu. Tydzień później otrzymałam informację, że pewien
mężczyzna wyraził chęć, by mnie poznać. Okazało się, że nasze
testy były zgodne w 85%. Przez pewien czas pisaliśmy do siebie
maile, poznawaliśmy siebie nawzajem, co lubimy, co nas denerwuje, opowiadaliśmy jak minął nam dzień. W końcu zapadła
decyzja o spotkaniu. Wybrałam znaną kawiarnię, przyszłam
pierwsza i strasznie denerwowałam się, że się nie rozpoznamy, ale
po paru minutach czekania ujrzałam mężczyznę, który wyglądał
identycznie jak na zdjęciach, przesłanych wcześniej. Oboje
byliśmy zakłopotani, ale szybko znaleźliśmy wspólny język. Gdy
się rozstawaliśmy pomyślałam z żalem, że pewnie więcej się nie
odezwie, ale stało się inaczej. Wiedziałam, że odnalazłam bratnią
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duszę. Jesteśmy razem już pół roku i planujemy ślub”
Michał: „Kiedy obejrzałem kilka fotografii przedstawionych
mi kobiet, Iwona od razu zwróciła moją uwagę. Miała piękne,
niebieskie oczy i delikatną urodę. Modliłem się, by zgodziła się
nawiązać kontakt. Potem już wszystko zależało ode mnie. Miałem
pewne obawy, mając za sobą kilka nieudanych związków, niełatwo
o optymizm. Jednak co do Iwony, przeczucie mnie nie zawiodło.
Najchętniej oświadczyłbym się jej od razu, ale wiem, że w takich sprawach pośpiech jest niewskazany. Zrobiłem to 6 miesięcy
później, w miejscu, w którym pierwszy raz ją zobaczyłem. Jestem
przekonany, że to właściwa osoba.”
Taki sposób na stworzenie wartościowej relacji może budzić
mieszane uczucia.
Podchodzimy do niego sceptycznie, bo trochę przypomina
zakupy, oto płacimy i wybieramy to, co nam się spodoba.
Ale pamiętajmy, że biuro matrymonialne to nie sklep, tylko
miejsce, które daje nam szansę na spotkanie ludzi tak samo zagubionych i nieszczęśliwych jak my.
A może i na prawdziwą miłość? █
AGNIESZKA WITKOWSKA
31 l.

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

www.tojakobieta.pl

