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W związku z rozwojem magazynu TO JA KOBIETA,
przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Jeśli uważacie, że jest temat, o którym nie mówi się w mediach,
spotkałyście się z problemami wartymi opisania lub po
prostu chciałybyście przeczytać artykuł o kwestiach, które Was interesują, napiszcie do nas i przedstawcie swoje propozycje. Co miesiąc redakcja magazynu wybierze najciekawszy spośród zgłoszonych tematów, a nasza
dziennikarka napisze artykuł, który zostanie zadedykowany jego pomysłodawczyni.

Każda z nas ma w swoim życiu lepsze i gorsze momenty. Każda odnosi
sukcesy, ale też2k ponosi porażki. Wszystkimi wzlotami i upadkami warto jednak dzielić się z innymi i dać sobie szansę otrzymania wsparcia. My,
kobiety, powinnyśmy wzajemnie się mobilizować i
motywować. Uważasz, że jesteś osamotniona w sytuacji, która Cię dotknęła? Może okazać się, że inne
czytelniczki naszego magazynu TO JA KOBIETA
doświadczyly tego samego, co Ty. A może spotkało Cię
coś niezwykle pozytywnego, poznałaś inspirujących
ludzi lub przytrafiła Ci się wyjątkowa przygoda? Chcesz podzielić się swoją historią i pozytywną energią?
Jedyne, co powinnaś zrobić, to zgłosić się do nas.
Jeśli czujesz się na siłach, sama opisz swoją historię.
Nie musisz martwić się o to, czy masz dziennikarskie umiejętności. Nasza dziennikarka zredaguje Twoj
tekst i naniesie potrzebne poprawki. Jeżeli jednak
chciałabyś powierzyć opisanie swoich przeżyć profesjonalistce, to Twoim tematem w całości zajmie się
nasza dziennikarka.
Czekamy na emaile od Pań, które ukończyły 18 lat.
Na życzenie zapewniamy pełną anonimowość.

Stylistka radzi

Kolejne lato,
kolejne
festiwale
czyli
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czemu war

Tradycyjny
lipca

–

początek

jak

każdego

roku, trzeba zapakować
siebie i mylove, żeby
udać się w kierunku

niepr zewidywalnego,
polskiego morza.

R

rto jeździć
Relacja z Open’era 2012

ok za rokiem uczęszczam
na Open’era. W sumie od
2006 roku – czyli szmat
czasu, ale akurat teraz
natchnęły mnie całkiem
nowe spostrzeżenia, być może to
za sprawą mniejszego, w tym roku,
natłoku fanów muzyki, a o wiele
większego fanów pokazania się w
super ciuchach na trawniku. Podsumowanie festiwalu jest dość proste: jak zwykle warto było jechać,
pomimo wielkiej w tym roku mojej niechęci, braku czasu, potrzeby
zapadnięcia się we własne sprawy.
Po pierwsze muzyka. Koncert na
żywo to jednak inny rodzaj doznania estetycznego. Płyta, płytą – Björk
na pięknym nowym winylu mnie
znudziła, natomiast na scenie – nie
da się opowiedzieć, bo to inna myśl,
którą na szczęście łapię i obejmuję.
Kto nigdy nie widział/słyszał, jest to
życiowy mus, jeśli ktoś lubi sztukę i
muzykę, ogólne wrażenia i w ogóle
ciekawe klimaty. New Order – z sentymentu, The Kills – kobieta o rewelacyjnych włosach, generalnie drugi
plan sceny z 4 panami w czerwonych
maskach, też był niczego sobie.
Mumford and sons – ciut spóźnione
przez mega burzę z piorunami (co
jak wiemy na otwartym terenie nie
jest przyjemnością maksymalną),
Franz Ferdinand (który na początku
był delikatnie mówiąc niepewny, a
potem … nadal jest to jeden z lepszych koncertowych zespołów), Ting
Tings (bez komentarza, rewelacyjni), Bat for Lashes (to samo co TT),
To Ja Kobieta 9
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Friendly Fires (to co poprzednie),
dla dołujących klimatów The xx,
The Cardigans, Bon Iver (warto było
być i mieć matę do posiedzenia na
trawie), dla odważnych Penderecki/
Greenwood (wrażenie takie sobie,
ogólnie klimat do zalegającej w tym
dniu mgły był niesamowity, jednak
oby mniej takich eksperymentów,
bo nie będę silić się na zrozumienie). Patriotką nie jestem, ale byłam
na: Nosowskiej; mnie znudziło, poza
tym samo brzmienie było dziwnej jakości (z Nosowską łączy mnie
tylko to, że też bym chciała Bowie’go
na Openerze:)); za to zaskakująco
dobrze wypadł zespół Très.B – nie
znałam (aż wstyd), ale poznałam – i
dlatego też warto pojechać na festiwal – można zostać spokojnie pozytywnie zaskoczonym. O reszcie
nie wspomnę, bo ogólnie po prostu
dobre wrażenie.
Po
drugie
moda.
Warto
pooglądać. W tym roku była bardzo ok Fashion Stage. Projektanci już
ciut bardziej rozpoznawalni, którzy
pojawiają się to tu to tam. Generalnie hitem były koszulki SHE/s A
RIOT i bola (którą też można kupić
10 To Ja Kobieta

w KontenerART nad Wartą). Pokazy ciekawe (Anniss, Roth, Kula,
Hawrot itd.), czasem ciut chciałoby
się przyśpieszyć chód modelek, bo
z zegarkiem w ręku – czekały inne
atrakcje openerowe, ale ogólnie warto było wpaść i podyskutować.
Sama moda kwitnie też wśród uczestników festiwalu. Naprawdę jest
co pooglądać, chociaż moje, z natury praktyczne podejście do sprawy
zawsze walczy z mega tolerancją, na
wszystko co widzę na festiwalu. Pogoda w tym roku również pokazała
co potrafi i dzięki przekroju pogodowemu można było poobserwować
i fajne kalosze i fajne japonki (które
wcale nie zostały wymienione na
kalosze, kiedy błoto osiągnęło swe
maksimum możliwości).
Powoli na szczęście marginalizuje

się Ray-ban’owy atak klonów, na rzecz
innych ciekawych i indywidualnych
pomysłów (nie chodzi mi o gościa
obklejonego taśmą klejącą, ani tego
przebranego za krokodyla – jeśli ktoś
go zauważył). Hitem nie są wcale kalosze z napisem „Hunter”, a wszystkie
inne, prym wiodą zwykłe gumowe,
czarne kalosze do jazdy konnej –
pod kolano. Idealne jeśli ktoś chciał
koniecznie założyć sukienkę lub
szorty. Generalnie w tym roku, tak
jak napisałam wcześniej, było o wiele
więcej do oglądania, niż w zeszłym
zakapturzonym roku. Nadal tylko
nie wiem po co komu na Open’erze
torby-chanelki, buty na obcasach
i wygląd jakby się ktoś wyrwał na
5min. z zebrania zarządu (no chyba,
że się wyrwał i nie miał innej opcji).
Styl jest również dopasowywaniem

się do okoliczności, inaczej zaczyna
być śmiesznie, wychodzą kompleksy
i staranie się na siłę. Ogólnie jest tam
trochę podejścia – hulaj dusza, piekła
nie ma. Pełen luz w stylizacjach. Czasem mocno przekombinowanych,
czasem naprawdę ok. Typy były też
opisywane w zeszłorocznym wydaniu relacji festiwalowych.
Po trzecie pogoda. Czy ktoś
kiedyś zastanawiał się czy fajnie
jest błądzić we mgle, błocie, słońcu,
deszczu przez wielkie pole, czasem
nawigując się tylko o światełkach
lub dźwięku? Poleżeć na trawniku
o 1 w nocy i słuchać koncertu? Niesamowite wrażenia, przy zapewnionej maksymalnej ochronie dóbr
własnych. Open’er, jest bardzo spokojnym festiwalem, wyluzowanym, ale
nie ma nic wspólnego z zapijaniem
się na umór, mówiąc kolokwialnie
po poznańsku „bamberstwem, penerami” i tego typu ciekawostkami,
których często przyciągają takie imprezy (pewnie tutaj jest za drogo).
Po czwarte Trójmiasto. W zasięgu
ręki. Oprócz średniej jakości plaży
(w tym roku z sinicami), jest wiele innych ciekawostek. Można

powłóczyć się po Sopocie, pogadać
z Panem Wojtkiem Cejrowskim (ma
swój „stragan” przy „Monciaku”).
Zjeść zupę rybaka. Gdańsk – nie
muszę chyba reklamować – jest cudny. Gdynia – z ciekawostek, wycieczki po porcie, na których okazuje
się, że ten cały port został wykopany
łopatami, nie żadnymi mechanicznymi urządzeniami, ale zwykłymi
łopatami – robi wrażenie. Poza tym,
o rzut beretem jest Malbork – niby
stała atrakcja turystyczna, ale szkoda
nie być. Jak ktoś lubi, to zatoka, jest
bardzo ok do pływania na Kite’ach.
Można też pospać na plaży (to jest
też w sumie ok zajęcie, po nieprzespanej nocy), nie mylić z opalaniem
(leżenie plackiem i przewracanie
się z pleców na brzuch i z brzucha
na plecy, w jednej ustalonej pozycji,
jakoś trąci mi marnowaniem życia,
w imię ciemniejszych nóg = nie
opłaca się).
PS.: Z nadchodzących, warto też poznać Impact (RHCP),
Coke (Kraków, Placebo, The Killers, Snoop…, The Roots – warto), poza festiwalami – oczywiście
obowiązkowy jest Coldplay (kto

nigdy nie był, nie wie co traci), mniej
obowiązkowa Madonna (różnie z
nią bywa), Bryan Adams – mocno
przedrożone bilety, ale cóż, facet wie
jak grać na koncertach! █
ALEKSANDRA LUBCZAÑSKA

stylistka | www.lusty.pl
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Wyprzedaże
skrócona instrukcja
obsługi
Kolejny lipiec – kolejne wyprzedaże, kolejny sezon nadchodzi. Ceny tak zachęcające, że czasem chciałoby się
kupić pół sklepu.
A czasem rozczarowujące – że po przecenie nadal
tak drogo. Poradnik zakupowy tak naprawdę jest bardzo
prosty i krótki.
Nie należy kupować tego, co będzie leżało w szafie i
się nie przyda – nigdy.
Najbezpieczniej kupować tzw. bazę czyli zwykłe koszulki bez żadnych modowych wstawek, spodnie, sweterki itp., itd. A szaleńcze jednosezonowe wzory i tego
typu klimatów unikać. – Takie są najczęstsze spotykane
porady.
No tak, ale skąd tu wiedzieć co się przyda, a co się nie
przyda. A może top w cekiny – nagle okaże się zbawieniem na jedną imprezę. A zwykłego podkoszulka nie
będę nosić – bo nie mój kolor.
I tutaj zaczyna się mądre kupowanie. Wszystkie porady są dobre, ale trzeba pamiętać o dwóch
najważniejszych.
Po pierwsze – w niskich cenach warto kupić top/dół
itd. w cekiny/piórka/dżungle cokolwiek – jeśli mamy taką
wenę i wiemy, że chociaż parę razy to założymy. Kolorowe dodatki, okulary, bransoletki - generalnie po mega
niskiej cenie – to są takie rzeczy, których po „zwykłej”
cenie nie ma sensu kupować, bo szybko przemijają z
wiatrem. Oczywiście, wszystko w ramach rozsądku –
czyli co za dużo to niezdrowo. Lepiej mieć kilka upolowanych rzeczy i je używać, niż polować na milion i na
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każdą wydać po 20—30zł i nigdy nie
oderwać nawet od nich metek.
Po drugie – inwestycja w bazę –
po wyższych cenach (tzn. po obniżce
sezonowej – nadal wysokich – czyli
przecenach z 900 na 300zł). Czyli w i
tak wysokich cenach warto łapać wszelkiego typu żakiety, płaszcze, buty,
spodnie i tzw. bazę – czyli coś co się szybko nie zdezaktualizuje, jest dobrej jakości i będzie stanowić bazę
do której co roku będziemy dokupować kilka nowych
gadżetów uwspółcześniających.
Czyli nie wydajemy całego budżetu na sukienkę w
kokardki – bo wszystkie bloggerki to nosiły (a to oznacza, że zaraz się zdezaktualizuje). A polujemy w możliwie
najniższych cenach na krzykliwe akcenty sezonu w
umiarkowanej liczbie; super jeśli tzw. „baza ubraniowa”
również znajdzie się w wersji niskocenowej – też tak się
trafia – wtedy jest podwójny zysk.
Trzeba jednak pamiętać, że projektanci i sieciówki
dobrze wiedzą o tych zasadach, więc robią różne ciekawe
sztuczki. Produkują często towar, który nie jest widziany
nigdy w sklepie w normalnej cenie, a tylko jako przeceniony – czyli nigdy nie miał tak naprawdę „wyższej ceny”.
Wyjeżdża z magazynu tylko na przeceny. Jest zazwyczaj
słabej jakości i na plażę „się nada”, ale generalnie jest moc-

no wątpliwej jakości i uszykowany
z myślą o polujących tylko na przecenach (że niby zaoszczędzili).
To samo robią wielkie domy
mody. Te stada koszulek na lotniskach z napisami „Galliano”, „Versace”
itd. o jakości ściereczek z mikrofibry
(czyli prawie dobrej), które są tylko
po to, żeby psychicznie poczuć się
zdobywcą „metkowej” rzeczy w super cenie – nie warto (bo jakość i tak
nie odpowiada tej „obniżonej cenie”,
a i projekt wątpliwy i zazwyczaj nie
pochodzi od projektanta, tylko od
grupy sprzedażowej danej marki).
Ciężko też czasem znaleźć
właśnie podstawowe kroje i ubrania bazowe na przecenach. Bo po
co je przeceniać, skoro i tak jest to
podstawa ubioru. Tak więc: ciężko

znaleźć białą, zwykłą koszulkę
na długi czy na krótki rękawek lub
bokserkę. Zawsze ta bokserka będzie
miała koronkę, a bluzka kieszonkę –
czyli nie jest tą białą bazą. Tak samo
zwykła marynarka na jeden lub dwa
guziki ze standardowego materiału –
na przecenie znajdzie się tylko – jak
wyżej – z falbanką, marszczeniem,
dziwnym materiałem – sezonowa.
Jeśli już znajdziemy taką zwykłą na
przecenie, w dobrej jakości – to jest
to trofeum na wagę złota.:)
Warto też zapoznać się ze sklepami internetowymi – zamiast biegać i
polować, można klikać. Sporo marek
sieciowych ma już sklepy internetowe: Zara, Stradivarius, Pull&Bear,
C&A, Mango – brak nadal H&M,
dodatkowo dla polujących wyżej
Net-a-porter. Czasem też warto w

gronie kilku kobietek
zorganizować się i zamówić ubrania przecenione z zagranicznych
sklepów internetowych – przesyłka
rozkłada się na zamawiających, wychodzi nadal korzystnie (TOPSHOP,
River Island, New look, COS itp.itd),
a nie trzeba organizować pielgrzymek do miast w PL gdzie ewentualnie te sklepy są.
PS2.:Poza tym, warto popatrzeć
na przeceny u polskich projektantów – można wyłapać coś fajnego w
showroom’ach facebook’owych bo
strona mostrami (gdzie np. można
kupić kolekcje np. Kupisza, Jemioła,
Kuczyńskiej, BOHOBOCO)– nie
wie chyba co to napis „sale” i nie
bierze udziału. █
ALEKSANDRA LUBCZAÑSKA

stylistka | www.lusty.pl
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Co w modzie piszczy?
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Wpadki
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Moda w życiu każdej kobiety zajmuje szczególne miejsce. Z zapartym
tchem śledzimy więc najnowsze trendy, podpatrujemy znane z telewizji osobistości, przeglądamy różne czasopisma, w których aż roi się od
kolorowych zdjęć, byśmy na bieżąco wiedziały, jakie fasony i kolory są
na topie w danym sezonie.

N

iestety, to nie wystarczy, żeby dobrze wyglądać. Sztuka ubierania się jest niezwykle trudna. Nawet tak podziwiane przez
nas celebrytki popełniają gafy. Dla nich to wyjątkowo bolesne,
ponieważ od razu zostają skrytykowane na forum publicznym.
Nas co najwyżej mogą spotkać wymowne spojrzenia i szepty
za plecami „czy ona nie ma w domu lustra?”
Żeby uniknąć niepochlebnego zainteresowania, trzeba nie tylko
zwracać uwagę na to, co jest w tym momencie modne, ale też dobrać
strój tak, by pasował do naszego typu urody, figury oraz wieku.
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Co w modzie piszczy?

Ważne jest również, by ubierać się stosownie do
okazji. Tym już tak bardzo nie zawracamy sobie głowy,
co jest widoczne każdego dnia w różnych sytuacjach.
Niedopasowanie kolorystyczne do ogólnego wyglądu,
czyli karnacji cery i koloru włosów może spowodować,
że będziemy wyglądały mdło, lub wręcz krzykliwie w
związku z czym wpłynie to niewątpliwie na nasze samopoczucie. Nie znaczy to jednak, że mamy zupełnie
porzucić swoje ukochane barwy, jeśli do nas nie pasują.
Możemy je na przykład skorygować ich intensywnością
odcienia lub dodatkami.
Jeśli jesteśmy blondynkami o jasnej karnacji, a kochamy beże, możemy zaakcentować kreację apaszką,
torebką lub paskiem w bardziej zdecydowanym kolorze
i z pewnością uzyskamy pożądany efekt. I odwrotnie,
panie o wyrazistej urodzie, lubiące mocne kolory, mogą
„wyciszyć je” wybierając stonowane dodatki.
Chyba najbardziej rzucającym się w oczy grzechem
jest jednak nieumiejętny dobór ubioru do figury. Jak
wiadomo, nie dla wszystkich kobiet natura była łaskawa i
nie każda z nas posiada ciało jak modelka. Ale nie musimy w związku z tym afiszować się ze swoimi krągłościami,
eksponując mało apetyczne „boczki” w zbyt ciasnych
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bluzeczkach, lub wylewające się brzuszki w krótkich koszulkach.
Coraz częściej mnie osobiście wprawia w osłupienie
widok puszystych pań w legginsach i górach sięgających
co najwyżej pasa. Zastanawia mnie wówczas jedna rzecz, czy one naprawdę dobrze się w tym czują? Myślę, że
to bardzo indywidualna kwestia. Ja sama, choć na swe
kształty nie mogę narzekać, w takim zestawie nawet
chodząc po domu czuję się, jakbym była goła. Przecież
jest tyle możliwości, tak pięknie wyglądają kobiety, które
do getrów zakładają kolorowe tuniki, lub sukienki. Nie
trzeba rezygnować z tego, co nam się podoba, wystarczy
tylko odpowiednio zatuszować swe niedoskonałości.
Mamy też jeden bardzo zawodny patent. Często
kupujemy rzeczy zbyt małe, ponieważ ich urok nie pozwala przejść obok nich obojętnie, a kiedy nie ma naszego rozmiaru decydujemy się nabyć o jeden mniejszy,
jako motywację, by zgubić zbędne kilogramy. W rezultacie jednak, gdy nam się nie udaje schudnąć, a ciuszek kusi, zakładamy go i katastrofa gotowa. Ja również
postanowiłam kiedyś wypróbować taką metodę i do dziś
szczerze żałuję. Zakupiłam śliczną koszulę w rozmiarze
34, ponieważ większych, niestety już nie było. Pomyślałam

mamy wypisany na twarzy, po co się ośmieszać. Dla mnie
dokładnie tak samo, „może kiedyś w nią wejdę.” Efekt
istotne jest to, że jak idę z moją córką, wyglądam jak jej
jest taki, że wisi smętnie od ponad roku na wieszaku,
matka, a nie starsza koleżanka, jestem z tego dumna, a i
ponieważ nijak nie mogę jej dopiąć, a ja za każdym raona nie musi się za mnie wstydzić. Niektórym moim znazem, kiedy otwieram szafę wpadam w czarną rozpacz.
jomym jednak trudno pogodzić
Postarajmy się o obiektywizm
względem siebie, a wybierając
Czasu nie da się cofnąć, się z tym, że ich młodość dawno
przeminęła i są przekonane, że
się na następne zakupy, kupujmy
ubierając się jak nastolatki wciąż
to, w czym naprawdę będziemy
wyglądają atrakcyjnie.”
wyglądać ze smakiem.
nawet jeśli figurę mamy
To tylko podstawowe wpadki,
Innym
nietaktem,
jaki
których kobiety się dopuszczają.
popełnia wiele kobiet, jest ubieranie się nieadekwatnie do wie- nienaganną, to i tak przecież Innych jest cała masa, od obwieszania się biżuterią, niczym
ku. Na upływający czas nie ma
choinka, po wystające ramiączka
rady, więc nie ma sensu na siłę
biustonoszy, niekoniecznie w
odmładzać się ubiorem. Nie ma
wiek
mamy
wypisany
na
tym samym kolorze, co bluzka,
tu nic do rzeczy świetna figura,
czy stringi, które specjalnie, bądź
którą niejedna pani w średnim
niepostrzeżenie wystają ze spodwieku może się poszczycić,
twarzy,
po
co
się
ni. Jednym może wydawać się to
ponieważ ciało traci już jędrność.
sexy, inni spojrzą na to krytyczTu i ówdzie pojawia się cellunie. Trzeba pamiętać, że nasz
lit oraz inne oznaki starzejącej
kraj nie jest zbyt tolerancyjny,
się skóry, więc podkreślanie nóg
ośmieszać?
jeśli chodzi o ekstrawagancję
spódniczką mini, czy włożenie
w ubiorze. Oczywiście nie oznacza to, że z naszej szafy
bluzki z głębokim dekoltem niekoniecznie odbiją się poma ziać nudą, jednak eksperymenty lepiej zostawmy luzytywnie na wizerunku. Także w tym przypadku potrzedziom, którzy naprawdę się na tym znają.
bna jest duża świadomość zachodzących zmian i dostoPogoń za modą nie zawsze wpływa korzystnie na
sowania stroju do ich wyniku.
nasz wygląd. Nie każda nowość podpatrzona w koloPonieważ sama nie mam jeszcze doświadczenia w tej
rowym magazynie będzie leżeć idealnie, jeśli nie jest
materii, zapytałam moją sąsiadkę, 49- letnią Marię, o jej
właściwie dobrana do osoby, która ją założy.
zdanie na ten temat: „Myślę, że na wszystko w życiu jest
Dawniej można było zaobserwować tendencję do
odpowiednia pora. Jak Pani widzi, nie mam już 20 lat, więc
prezentacji nowych trendów wyłącznie dla szczupłych
nie widzę powodu, by przekonywać kogokolwiek, że jest
pań. Coraz częściej jednak w gazetach, czy na portalach
inaczej. Kiedy byłam młodsza, lubiłam króciutkie sukienpoświęconych modzie znajdujemy stylizacje dla kobiet o
ki, czy obcisłe bluzki. Uważam, że jeśli jest się zgrabnym,
rozmiarze XL, a także w różnym przedziale wiekowym,
można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Oczywiście
co jest dla nich znacznym ułatwieniem. Korzystajmy
w granicach rozsądku i nie w miejscach, gdzie nie wypada.
z tych rad i pamiętajmy, żeby umieć zachować umiar
Z czasem zaczęłam ubierać się nieco poważniej, wyszłam
i komponować ubiór tak, byśmy same czuły się w nim
za mąż, pojawiły się dzieci, zmieniło się moje podejście do
komfortowo. Lepiej samemu spojrzeć na siebie krytyczmody. Chciałam nadal wyglądać szykownie, ale zdałam
nie, niż narazić się na śmieszność. █
sobie sprawę, że wiele rzeczy już mi po prostu nie przystoi.
Zresztą ciąże też zrobiły swoje, po pewnym czasie pojawiły
się problemy z żylakami, więc w mojej garderobie coraz
AGNIESZKA WITKOWSKA
więcej przybywało rzeczy bardziej zasłaniających, niż
31 l.
eksponujących pewne partie ciała. Czasu nie da się cofnąć,
nawet jeśli figurę mamy nienaganną, to i tak przecież wiek
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Co w modzie piszczy?

O dress code

słów kilka
Krótko mówiąc, dress code to zbiór określonych reguł, którymi należy
kierować się dobierając strój do pracy.

O

czywiście w każdej firmie
obowiązują inne normy ubierania
się, jednak istnieją pewne zasady,
które są uniwersalne i ponadczasowe, a stosując się do nich,
możemy być pewni, że ubraniowe faux pas
nam nie grozi.
Dobierając strój do pracy warto stosować
zasadę im mniej tym lepiej - postawić na
skromność i minimalizm, żeby nie narazić
się na komentarze ze strony kolegów, a co
gorsza - szefa. Pamiętam jak jakiś czas temu
pracowałam w urzędzie, gdzie wydawałoby
się, że dress code jest normą i nikt nie ma
co do tego najmniejszych wątpliwości, a
okazało się, że w praktyce jest zupełnie inaczej. Dowolność ubierania się odbierała
temu miejscu profesjonalizm i powagę. Dlatego tak ważne jest jak wyglądamy w pracy.
Przede wszystkim pracując w biurze (już nie
tylko w instytucji państwowej, ale każdej innej firmie) musimy przykładać szczególną
wagę do swojego wyglądu po to, by klienci
i współpracownicy odbierali nas jako osoby
solidne, profesjonalne i zorganizowane.
Skompletowanie garderoby do pracy nie jest skomplikowaną rzeczą, o ile
zapamiętamy kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim kolor - stawiamy na
18 To Ja Kobieta

klasyki - granat, beż, szary, rzadziej czarny - pomimo, że uwielbiam czerń, w pracy
wygląda ona dość smutno i przygnębiająco.
Wyjątkiem są czarne spodnie, czy ołówkowa
spódnica. W zależności od tego, w czym nam
jest ładnie i jaki kolor pasuje, polecam granat
(w szczególności blondynkom), popiel i beż
(niezastąpione na wiosnę i lato). Wyjątkiem
może być bordowy, czy szmaragdowa zieleń.
My kobiety na szczęście nie musimy
stosować się do tak restrykcyjnych norm jak
panowie, którzy nie mają zbyt dużego pola
do popisu jeśli chodzi o garnitury i koszule.
Jak już dobierzemy sobie kolor, zwróćmy
uwagę na kroje i fason. I tak - długość spódnicy (w żadnym wypadku mini;)) - najlepiej
gdyby sięgała do kolana lub kończyła się
niewiele nad nim, można też stanąć z wyprostowanymi rękoma i sprawdzić czy spódnica sięga co najmniej do końca środkowego
palca. Bluzki nie powinny odsłaniać zbyt
wiele ciała - pleców, brzucha, czy ramion,
ponieważ w pracy - niestety - wygląda to
mało elegancko. W sklepach jest ogromny wybór bluzek odpowiednich do pracy, a
ostatnio modne bluzki z baskinką nawet za
biurkiem mogą zrobić prawdziwą furorę polecam w szczególności do spodni rurek i
ołówkowych spódnic. Oczywiście wszelkie

żakiety, koszule, ołówkowe sukienki i
kardigany są mile widziane :-)
Jeśli chodzi o biżuterię - dwa
elementy to absolutne maximum.
Szaleństwa zostawmy sobie na “po
pracy”, a przez te 8 godzin dziennie wstrzymajmy się od nadmiaru
błyskotek. Odpadają wiszące kolczyki,
szeleszczące bransolety, błyszczące kamienie i zbyt duże elementy. W pracy
nie musimy zwracać na siebie uwagi
biżuterią, a tym co robimy. Zegarek,
czy delikatna bransoletka plus prawie
niewidoczne kolczyki w zupełności
wystarczą. Czasem można “przemycić
“ odrobinę indywidualnego stylu, ale
tam gdzie obowiązuje ścisły dress code,
lepiej tego nie robić.
Najczęstszym
błędem
popełnianym przez kobiety jest
niezakładanie rajstop latem i
odsłanianie stóp. Jeśli but ma minimalny otwór na palce, nikt nam głowy
nie urwie, ale zakładanie sandałków
jest już całkowicie nie na miejscu. Do
tego koszulki na ramiączkach, które też powinnyśmy zostawić sobie na
popołudnie.
Na pocieszenie dodam, że my kobiety na szczęście nie musimy nosić koszul
i garniturów ;-)
Dress code nie jest na szczęście taki
straszny jak go malują - przynajmniej
wstając rano nie mamy problemu co
znów na siebie włożyć :-) █
ANNA KLEMM

www.melkfashiondiary.blogspot.com
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T

ak myślałam nad artykułami w prasie – czysto
teoretycznie, bo czasami zajmuje mnie pęd ku
nowości i postrzeganiu świata w inny, niż mój
sposób.
Aż usłyszałam odpowiedź na postawione w
pierwszym wierszu pytanie: “zależy jaki efekt chcesz
uzyskać”. Niby nic, a sporo w tym racji. Faktycznie, w
prasie tzw. kobiecej można czytać o tym jak to fajnie jest
pojechać nad morze się smażyć, a Jego wysłać w góry
skoro lubi po nich chodzić.
Tylko jaki efekt chcemy uzyskać? Zależy co dla kogo
jest priorytetem czy relacje z ludźmi czy smażenie lub
chodzenie po górach. Wydaje mi się jednak że o wiele
lepsze są inne rozwiązania – wybór celu wakacyjnego
taki, że jedno może się te 4 godziny smażyć – jak lubi,
a drugie w tym czasie jeździ na rowerze czy maszeruje
przez plaże. A potem fajny wspólny wieczór.
O co chodzi z tym efektem jaki chcemy osiągnąć?
Chyba to jasne – co chcemy mieć ze związku i czy chcemy mieć związek. Już nie mówię o wakacyjnych prze-

lotnych romansach, które niby mają być zagrożeniem
(chociaż “strzeżonego...”, nie tylko drugiej połówki, ale i
siebie czasem też należy się obwiać:)), mówię o normalnym codziennym życiu i budowaniu relacji. Nie tylko w
wieku lat 25, ale i po 50-siątce. Przecież nie tylko wakacyjny wyjazd można spędzić osobno, ale i całe życie jak
się nie potrafi pójść na kompromis. To wcale nie nowe
odkrycie.
Nie jestem przeciwna odpoczywaniu od siebie, bo
czasem rozstania na krótko są budujące, ale o tym, że
wyjazd wakacyjny to jednak jakieś dodatkowe przeżycie,
które jest fajnie z kimś dzielić więc dlaczego kompromis
wyjazdowy miałby być złym rozwiązaniem?
Nowoczesność jest ok., generalnie ważne jest to
żeby słuchać siebie i wiedzieć jakich efektów się oczekuje, żeby potem dzięki dobrym radom gazetowym nie
obudzić się z ręką w nocniku:). █
ALEKSANDRA LUBCZAŃSKA

stylistka | www.lusty.pl

Wakacje razem,

czy oso
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Wakacyjna miłość

czy musi kończyć się
rozstaniem?
Lato, słońce, więcej wolnego czasu... Dla każdej z nas wakacje to okres, do którego skrupulatnie przygotowujemy się na długo
przed ich rozpoczęciem. Jak co roku postanawiamy o siebie zadbać,
poprawić figurę, wygląd, żeby bez kompleksów wbić się w piękne
bikini. Latem czujemy się piękniejsze, powabniejsze...

J

esteśmy też podatniejsze na miłosne uniesienia. To wszystko wyzwala w nas radość,
którą niesie za sobą czas wolny, możliwość
odpoczynku bez żadnych obowiązków i
zobowiązań. Z tego też powodu jesteśmy
bardziej otwarte emocjonalnie, chętniej poznajemy nowych ludzi, no i...zakochujemy się!
Oczywiście idealnie, pięknie i aż po grób! Bo
przecież to wszystko jest takie bajkowe... Spacery piaszczystą plażą, długie rozmowy przy
świetle księżyca, oglądanie rozgwieżdżonego
nieba leżąc na pachnącej zielonej trawie. Czyż
to nie piękne...? Pragniemy powiedzieć “trwaj
chwilo jesteś piękna”. Obiekt westchnień jest
wyidealizowany a “związek” ten wydaje nam się
najwspanialszą rzeczą na świecie...
“Wówczas zastanówmy się, czy oby na pewno
jego darzymy tym gorącym uczuciem, czy aby
upalny klimat centrum naszej wyprawy, endorfiny unoszące się w powietrzu i ludzie zarażający
pozytywną energią nie przyczyniły się do tego,
że postrzegamy naszego wybranka tak a nie inaczej. Często bowiem jest tak, że gdy minie lato
i podniecenie związane z beztroską wolnością i
brakiem obowiązków dostrzegamy, że ten cud –
facet wcale nie jest taki wspaniały, jak wydawał
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się być. Wtedy sytuacja się komplikuje a my znów
zawiedzione lądujemy w ślepym zaułku. Jeśli natomiast jesteśmy pewne, abstrahując od wszystkich pozostałych czynników, że jest to facet,
dla którego warto się poświęcić, a nasz wybranek wielokrotnie udowodnił, że też zasługuje na
uwagę i wiąże z nami większe nadzieje, dlaczego
by nie spróbować. Jeżeli nic nie ryzykujemy, a
nasze poświęcenie nie wymagałoby lotu w ciemno na drugi koniec świata, warto zaryzykować”
Letnie romanse budzą tylko pozytywne
skojarzenia... Dlaczego...? Bo zazwyczaj trwają
tak krótko, że nie mają szans zakotwiczyć się
w “normalności” na tyle, by przerodzić się w
rutynę... To utopijna wizja miłości idealnej.
Wielu ludzi (nie muszę chyba dodawać, ze zazwyczaj facetów) czeka cały rok na te kilka tygodni niewinnych podbojów, niezobowiązujących
romansów... Angażując się w znajomość z takim
mężczyzną skazujemy się na długie, zapewne
jeszcze powakacyjne cierpienie...
Nie zrażajmy się jednak... Czy wakacyjna
miłość przetrwa lato, czy nie jest to coś naprawdę
pięknego, co z rozczuleniem i sentymentem wspominamy po latach...

Magda R. (29 lat)
Ja przeżywam najdłuższą letnią
miłość na świecie :) Trwa Ona nieustannie od 8 lat i przetrwa jeszcze nie jedne wakacje. Poznałam Go pracując jako
kelnerka w kołobrzeskiej kawiarni. Codziennie rano przychodził do mnie na
kawę... Rozmawialiśmy bez przerwy, wieczorami długie spacery, kolacje z pysznymi śniadaniami. Wszystko jak w bajce...
Miałam jednak świadomość, że to nie potrwa długo, bo przecież kto będzie dla mnie
podróżował z drugiego końca Polski... Ja z
Pomorza, On góral... Coś niemożliwego do
zrealizowania... Marcin wrócił do Nowego
Targu, ja zostałam i myślałam, codziennie
myślałam o tym pustym miejscu przy stoliku w rogu kawiarni...
Zaczęłam godzić się z faktem, że nigdy
już Go więcej nie zobaczę... Rutynowo
wykonywa łam swoje obowiązki... Parzyłam
kawę... Kroiłam ciasto... I pewnego dnia
wrócił ON, wrócił i usiadł przy tym samym
stoliku w rogu prosząc o to samo co zwykle.
Stałam jak wryta nie wiedząc co z siebie
wykrztusić. Serce krzyczało z radości. On też
nie miał nadziei na ciąg dalszy... Traktował
to z dystansem tak jak ja.... Ale i tęsknił
tak jak ja... Zostawiłam więc kawiarnie w
Kołobrzegu i oboje przenieśliśmy się do Poznania, gdzie otwieramy własną. Każdemu
życzę tyle szczęścia ile sobie. Nie rezygnujcie
z niego i walczcie, bo nie zawsze to szczęście
będzie dobijać się pięściami... Musicie dać
mu szansę...
Jak widać istnieją też letnie historie
miłosne z happy endem... I choć niestety są w mniejszości dają nadzieję na to, iż
spotkać może to również i nas. Najczęściej
w najmniej spodziewanym momencie :) █
KATARZYNA CEGIELSKA

studentka
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Co on o Tobie myśli

na pierwszej

randce?
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Panowie mają swoje tajne metody, by sprawdzić, czy
to ty jesteś właśnie tą jedyną, dobrą kandydatką na
partnerkę. Poznaliście się w wirtualnej rzeczywistości,
zaprosił cię na randkę? Nie panikuj! Podpowiemy, co
zrobić, a czego unikać, by spotkanie było udane.

C

ZY TO JEJ PRAWDZIWA TWARZ?
Każdy mężczyzna zastanawia się, jak
wyglądasz, kiedy wstajesz z łóżka. Nie przesadzaj więc z makijażem. Gruba warstwa
“tapety” nie zostanie doceniona. Wbrew
pozorom - dla panów liczy się naturalny wygląd.
Nie przyklejaj więc sztucznych rzęs, nie tapiruj fryzury, nie oblewaj się toną perfum - nie popadaj w
przesadę.
To samo tyczy się twojego ubioru. Jeśli będzie
zbyt wyzywający - pomyśli, że to dla niego niebezpieczne, bo oglądać się za tobą będzie każdy facet
w otoczeniu.
Dekolt po pępek, spódniczka ledwo zakrywająca
pupę i dziesięciocentymetrowe szpilki - zostaw ten
zestaw na pikantne spotkanie sam na sam u ciebie. Strój powinien być schludny i taki, w którym
będziesz się czuła dobrze i kobieco, ale który nie
będzie zbyt odsłaniał twoich ponętnych kształtów.
“Czy stać mnie na tę księżniczkę?”
Jesteście w restauracji czy w modnej knajpie?
Pomyśl dwa razy, zanim złożysz zamówienie. Nie
wybieraj najdroższego drinka czy dania z karty. Jeśli
wybierzesz takie luksusy – jemu w głowie zapali się
czerwona lampka, a w kieszeni zabrzmią monety.
Pomyśli, że jesteś księżniczką z wygórowanymi potrzebami i zwyczajnie zrezygnuje z dalszej
znajomości, bo uzna, że go na ciebie nie stać.
Nie chodzi jednak o to, by siedzieć cały wieczór przy jednej wodzie mineralnej. Zwyczajnie
zamów coś, co zwykle zamawiasz, kiedy idziesz z
przyjaciółkami.
“Czy jej buzia nigdy się nie zamyka?”
Tę uniwersalną prawdę można powtarzać w
nieskończoność. Panowie mają niski próg tolerancji
dla bezmyślnej paplaniny. Jeśli buzia rzeczywiście
ci się nie zamyka, opowiadasz ciągle o sobie,

przyjaciółkach, współpracownikach, imprezach, o
bzdurach napisanych w plotkarskich gazetach – on
będzie tylko udawał zainteresowanie.
Kiedy powie ci, że nagle mu coś wyskoczyło i
musi wracać – nie bądź zdziwiona. Jeśli niewiele o
sobie wiecie – bezpieczniej będzie trzymać się neutralnych i zajmujących tematów, takich jak muzyka,
filmy, hobby.
Jeśli to nawet typ intelektualisty, a ty w
głowie masz historię literatury – nie zamęczaj go
wykładem. Daj mu dojść do słowa, wysłuchaj, co
ma do powiedzenia i zadawaj pytania – poczuje się
doceniony. Kiedy połechtasz jego ego i poprosisz o
wyjaśnienia zawiłych kwestii, w których on jest ekspertem – z pewnością chętnie ci wszystko wyjaśni
i wprowadzi w tajniki nawet niepojętej dla ciebie
fizyki kwantowej.
“Obsmaruje mnie potem na fejsie?”
Jeśli cokolwiek ci się w nim nie spodoba, a on to
wyczuje - po pierwszej randce będzie się martwił,
że w stylu Carrie Bradshaw skrytykujesz jego każde
słowo i opublikujesz na Facebooku czy na swoim
blogu. Aby zapewnić go, że nie zbierasz materiałów
na kolejną posiadówkę z przyjaciółkami – nie
wyciągaj swojego smartfona, by aktualizować swój
status.
Jeśli już jesteśmy przy telefonach – wycisz go i
pod żadnym pozorem nie odbieraj. Nic się przecież
nie stanie, jeśli przez godzinę czy dwie będziesz
poza zasięgiem.
Nie krytykuj jedzenia, nie krzycz na kelnera, nie
stroj fochów, nie bądź marudna - to go na pewno
wystraszy i już nigdy więcej się z tobą nie umówi.
“Czy dogada się z moimi kumplami?”
Faceci chcą umawiać się z kobietami, które
potrafią wyluzować się z ich kumplami i dobrze
będą się czuć w ich towarzystwie. Jeśli co chwilę
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marudzisz, że coś ci nie odpowiada, że kelnerka
niemiła, że jedzenie niedobre i krytykujesz wszystko
wokół – nie nastawiaj się, że on pozna cię ze swoimi
najbliższymi przyjaciółmi.
Pokaż, że potrafisz być miła, uśmiechaj się i spraw,
by postrzegał cię jako otwartą na ludzi “dziewczynę z
sąsiedztwa”, której pozazdrości każdy.
Pokonaj swoją nieśmiałość. Jeśli nie wydusisz z siebie słowa - pomyśli, że nie jesteś nim zainteresowana,
a jego koledzy na pewno cię nie polubią.
“Czy mogę poznać ją ze swoją mamą?”
Kiedy spotykacie się po raz pierwszy pewnie już
wizualizuje sobie ciebie bez ubrań, niezależnie od tego,

jesz, że chcesz się z nim spotkać ponownie – daj mu
sygnał, na przykład uśmiechając się zalotnie. W ten
sposób będzie wiedział, że ci się spodobał i następna
randka gwarantowana.
“Czy będzie dobrą matką dla moich
dzieci?”
Każdy facet, który myśli poważnie o związku
i pragnie prawdziwej miłości, będzie bacznie cię
obserwował. Matka jego dzieci powinna być osobą
rozsądną i odpowiedzialną. Jeśli będziesz palić jednego papierosa za drugim, zaczniesz opowiadać o dzikich przygodach ze znajomymi, o szybkich autach i

Uwodzenie i sztuka flirtu to subtelna rzecz.
Pokaż, że masz w sobie naturalną kobiecość
jak wypadniesz na randce. Ale w jego głowie kiełkuje
jeszcze inny obraz. Jeśli między wami zaiskrzy - będzie
się zastanawiał, co o tobie pomyśli jego rodzina, a w
szczególności mama.
Wstrzymaj się z niecenzuralnym słownictwem, nie
używaj słów na k…, p…, ch… itd. Jeśli nawet nie jesteś
aniołkiem – pohamuj agresywne słowa, gesty i zrezygnuj z wyzywających ciuszków.
Nie szkodzi, że nie jesteś typem doskonałej pani
domu, nie umiesz gotować, a w pracy spędzasz więcej
niż 10 godzin na dobę. Pokaż, że masz inne zalety.
Każda mama doceni opiekuńczość, zaradność i opanowanie w stresujących sytuacjach.
“Czy dziś wydarzy się coś więcej?”
Tak, to właśnie chodzi o seks. Jego umysł uruchomił
już instynkt przekazywania genów i nawet, kiedy
będzie słuchał o tym, gdzie się wychowałaś i pytał o
imię twojego ulubionego zwierzątka z dzieciństwa –
będzie myślał o czymś bardziej przyjemnym. I choć
jak większość facetów - będzie starał się omijać ten temat z daleka, bo przecież dżentelmenowi nie wypada
wspominać o seksie na pierwszej randce.
W twoich gestach i słowach będzie szukał potwierdzenia, że wpadł ci w oko i masz na niego ochotę. Chemia między partnerami jest bardzo ważna. Jeśli czu-
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nadużywaniu alkoholu - to będzie dla niego sygnałem
ostrzegawczym.
Dla ciebie to wszystko brzmi jak dobra zabawa,
dla niego - niekoniecznie musi tak być. Jeśli chcesz
związać się na poważnie - bądź dla niego spokojną i
zrównoważoną kobietą. Pokaż, że cenisz ciepło domowego ogniska i lubisz dzieci.
Uwodzenie i sztuka flirtu to subtelna rzecz. Jeśli
jesteś na pierwszej randce i chcesz spotkać się z
nim jeszcze raz - bądź sobą. Pokaż, że masz w sobie
naturalną kobiecość, która emanuje z każdej z nas.
Dodatkowymi atutami będą: poczucie humoru, żywe
zainteresowanie tym, co on ma do powiedzenia i kropla szaleństwa. Ten miks stanie się dla was eliksirem
miłości i sprawi, że nie będziecie mieli siebie nigdy
dość.
Trzymam kciuki. █
KATARZYNA MICHAŁOWSKA

Wejdź. Poznaj.
Znajdź gorącą miłość!

Przed urlopem myślałam sobie: pewnie poznam
go w samolocie… może w hotelowej recepcji,
albo na plaży… Ale na pewno poznam go tego lata!
I gdzie był? Na sympatia.pl!
Zuza
Zbliżało się lato – najlepsza pora na zakochanie.
Więc postanowiłem wyjść szczęściu naprzeciw.
Wszedłem na sympatia.pl. I tam czekała na mnie
Zuzka. Najcudowniejsza kobieta świata.
Tomek

To Ja Kobieta 27

Ona i on

m
e
i
k
ł
ó
k
a
z
a
t
e
i
b
o
k
Piękna
Mężczyźni pokazują ko-

bietom swoje auto, tak jak

paw pokazuje partnerce swój piękny ogon. To

ma zaimponować, zrobić

wrażenie, zwrócić uwagę.
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A

co z paniami? Czy zasada ta działa w dwie
strony? Czy drogi,
luksusowy
samochód zrobi wrażenie
na mężczyźnie, gdy będzie go
prowadzić kobieta?
Teoretycznie
można
się
spodziewać, że dziewczyna
jadąca sportowym, lśniącym kabrioletem będzie miała za sobą

sznurek aut z mężczyznami,
którzy tylko czekają na to, aż się
zatrzyma na czerwonym świetle,
by móc podbiec i wręczyć jej
kwiaty ze swoim numerem telefonu. Przecież mężczyźni
kochają samochody, lubią ten
blaszany szpan, więc powinno to
na nich robić wręcz piorunujące
wrażenie.
		
Czy robi?

Kociak w jaguarze
Mamy równouprawnienie. Kobiety też mogą
jeździć sportowymi czy ekskluzywnymi autami. I
chociaż rzadziej wybierają tę opcję, to jednak co jakiś
czas się to zdarza. Co na to faceci?
- Jakiś czas temu, jeżdżąc ulicami Krakowa,
widziałem dość często dziewczynę w jaguarze, w
kolorze british racing green (ciemnozielony). Miał
śmieszną rejestrację, chyba “KOCIAK” – wspomina Marcin, lat 38. - Owszem, auto przyciągało moją
uwagę, ale dziewczyna jakoś mnie nie ruszała. Z drugiej strony nie oburzałoby mnie, jeśli moją partnerkę
byłoby stać na auto znacznie lepsze niż moje. Jeśli
tylko pozwoliłaby mi od czasu do czasu pojeździć –
dodaje z uśmiechem.
Agnieszka (lat 36) miała okazję sprawdzić, jakie
wrażenie na mężczyznach robi nietypowy pojazd, bo
jeździła sportowym saabem, kabrioletem, w kolorze
złotym.
- Sytuacja była szczególnie zabawna, bo dostałam
go, jak byłam w siódmym miesiącu ciąży - opowiada.
- Wciskając się tam z wielkim brzuchem, stanowiłam
atrakcję. Ale co rusz łapię spojrzenia podziwu na sobie, czyli na aucie. Są tacy, którzy oczekują, że będę
jechała dynamicznie, a ja jak ostatnia sierota. No bo
jak mi dziecko wrzeszczy na tylnym siedzeniu, to nie
jest łatwo. Ale bezwzględne zalety tego auta to dynamika jazdy, przyspieszenie i zazdrosne spojrzenia.
Powłóczyste spojrzenia panów
W Polsce sportowe samochody nadal są raczej
rzadkością, tylko dla pasjonatów i ludzi majętnych.
Tym bardziej kobieta w takim aucie robi wrażenie na
polskich, dziurawych drogach. Poza granicami, w krajach bogatszych, są nieco inne standardy i inne auta
uznawane są za ekskluzywne.
- Na ulicach widzi się generalnie bardzo dużo
“wypasionych” bryk – opowiada Marcin, od pięciu lat
mieszkający w Wielkiej Brytanii. – BMW nie jest tu
jakoś bardzo ekskluzywne, każdy je ma. Wiele kobiet
jeździ sportowymi wozami, najchętniej kabrioletami.
Co więcej, niektórzy Anglicy twierdzą wręcz, że porshe boxter jest samochodem dla kobiet.
Jackie (lat 26), koleżanka Marcina, dwa lata
temu kupiła sobie srebrnego kabrioleta MG TF. Jest
singielką, więc potrzebne jej było małe auto. Mogła
wybrać wiele innych typów samochodów, przecież
małych aut do jazdy po mieście nie brakuje. Ale MG,

choć ma twarde zawieszenie i jest mało praktyczne,
jest sportowe. A w rodzinie Jackie sportowe auta to
prawie tradycja. Babcia Jackie jeździ mazdą RX8.
- Tutaj często się zdarza, że idąc ulicą, odwracam
głowę za jakąś damą w super samochodzie, choć szczerze mówiąc - gapię się na auto, a nie na kierowcę
– dodaje Marcin.
Szybkie kobiety w pięknych samochodach
Popularny dowcip głosi, że mężczyźni marzą o
szybkich samochodach i pięknych kobietach, najlepiej
w tym samym miejscu i czasie. Ale niekoniecznie chcieliby się znaleźć na miejscu pasażera.
- Fajna laska w fajnym samochodzie zwraca uwagę,
ale jest mało facetów, którzy mają takie auto, żeby ją
dogonić – żartuje Ania, lat 37. – Uwielbiam to uczucie, kiedy facet stoi koło mnie na światłach i próbuje
zaszpanować swoją furą. Gazuje tę swoją brykę, a jak
się światło zmienia na zielone, to go zostawiam w tyle,
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bo też potrafię jeździć. Mam może nie szpanerskie, ale
mocne auto. Miałam parę aut nadających się do podrywu, ale to chyba może przyciągać tylko nieudaczników, którzy sami się nie dorobili.
Według amerykańskich naukowców*, kobiety nie
szpanują czterema kółkami. I nie dlatego, że nie stać je
na luksusowy samochód, ale dlatego, że im nie zależy,
by robić autem wrażenie. One nie używają tego typu
“pawich piór” by zaimponować mężczyznom.
- Dziewczyny w supersamochodach to często samodzielne, bogate businesswoman, a takie wzbudzają

strach i zazdrość w mężczyznach, więc panowie nie
znajdują odwagi, by je zaczepiać – mówi Jowita, lat 38.
– Dużo lepiej jest w samolotach. Nikt nie wie, czym
jeździsz i mężczyźni nie mogą opierać swej męskości
na lakierze.
Strusie boa zamiast pawich piór
Strategia kobiet jest słuszna, bo jak dowodzą badania dr Dunna z University of Wales, paradoksalnie
na mężczyznach nie robi wrażenia to, jakim samochodem jeździ dziewczyna. Eksperyment z ocenianiem atrakcyjności pań za kółkiem ekskluzywnych i
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przeciętnych samochodów wykazał, że mężczyznom
podobały się konkretne dziewczyny, niezależnie od
tego, jakie auto prowadziły.
To nie znaczy, że kobiety nie wydają mnóstwa
pieniędzy, by pokazać swoje pióra. Tylko, że zamiast
blaszanych pawich, będzie to raczej miękkie boa
owinięte wokół szyi. W przypadku pań sposób zaimponowania nie jest aż tak bezpośredni. Kobieta wyda
majątek na sukienkę, buty, masaż twarzy, przedłużanie
rzęs i włosów. Chętnie zainwestuje w siebie, żeby
zgarnąć większość męskich spojrzeń w pubie, chociaż
mogłaby przecież – w tej samej cenie
– zakupić sztabkę złota, postawić na
barze i powiedzieć “panowie, patrzcie, na co mnie stać. Co wy na to?”.
Problem jednak polega na tym,
że niewielu jest mężczyzn, którzy
zorientują się, że torebka jest z tegorocznej kolekcji Luisa Vuitton
– prędzej zapytają, a kto to jest
Luis Vuitton – czy została kupiona trzy lata temu na lokalnym bazarze. Ponoć kobiety robią to, by
zaimponować i konkurować z innymi kobietami, a nie bezpośrednio dla
mężczyzn. Epatowanie pieniędzmi
ponoć nie działa na panów, dlatego
też zakup najnowszego Bentleya też
nie zrobi na nich wrażenia. Flirt ze
strony pań musi być całkiem inny,
chociaż może jest znacznie prostszy,
bo naturalny, subtelny, wrodzony. █
KATARZYNA SWIBA

* z Uniwersytetów w Rice, Texas-San Antonio i Minnesocie.

Randka

(nie) idealna
Wszyscy mają marzenia. Pragnieniem każdej z nas jest ten
jedyny, który przyjedzie jak rycerz na białym koniu pod nasze
okno i będzie śpiewał serenady
opiewające naszą urodę.

O

czywiście w dzisiejszych czasach zbroję zastępuje
skórzana kurtka, a rumaka Harley Davidson, lub
markowy samochód, lecz chęć odnalezienia ideału
pozostaje niezmienna od tysięcy lat.
Uniwersalna jest też potrzeba wyjścia za mąż,
pięknej uroczystości weselnej i życia w miłości i szczęściu.
Ale zanim to wszystko się osiągnie czeka nas pierwsza randka, która niejednokrotnie pokazuje, czy nasz wybranek to
rzeczywiście ten jedyny…
Często się słyszy, że pierwsza randka to takie romantyczne i niepowtarzalne wydarzenie, które się pamięta do końca
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życia. Szczególnie gloryfikowana
jest ona w amerykańskich komediach romantycznych. Pogląd
ten przenosi się również do życia
codziennego. I owszem pierwszą
randkę często pamięta się do
końca życia, ale z uwagi na to, że
przebiegła zupełnie inaczej niż
tego chciałyśmy.
Dlaczego tak się dzieje, że
pierwsza randka staje się rozczarowaniem? Może właśnie
dlatego, że oglądamy film, w
którym piękny pan poznaje
piękną panią, w ciągu jednego dnia zakochują się w sobie,
idą na schadzkę, a wieczorem spędzają upojne chwile.
Rzeczywistość jest zupełnie
inna. Spotyka się dwoje ludzi, którzy przypadają sobie do gustu. Z czasem
zaczynają się sobą coraz bardziej fascynować. Decydują
się na spotkanie. Ich oczekiwania są duże, bo przecież
nie raz widzieli, jak to jest
na takiej pierwszej randce. A
tu co? Wielka klapa, on milczy i
się denerwuje, przy czym poci
się niesamowicie. Ona „gada jak
nakręcona”, też się denerwuje. W
końcu wylewa niechcący wino na
stół.
To jeden z łagodniejszych
scenariuszy, jakie mogą zdarzyć
się na takim spotkaniu. Jednak o
wiele gorzej sprawa się ma, gdy
umówione zostaniemy na tak
zwaną randkę w ciemno, przez
jakąś koleżankę, bądź zatroskaną
ciocię. Gdy idziemy spotkać się
z człowiekiem, którego kompletnie nie znamy, nie wiemy czego
możemy się spodziewać.
Jak powiedziała mi jedna z
moich znajomych, która miała
„przyjemność” być swatana
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przez swoją ciocię, nie można
nastawiać się na nie wiadomo
co, bo rozstaniemy się z poczuciem rozczarowania. Moja ciocia umówiła mnie z chłopakiem
ze swojej pracy. Naopowiadała
mi o nim niestworzonych rzeczy. Oczywiście wiedziałam, że
połowa z tego co mówi to wymysł
jej wyobraźni, lecz przez to jej
gadanie nastawiłam się na coś
zupełnie innego niż miało miejsce.

Dlaczego tak się
dzieje,
że pierwsza randka
staje się
rozczarowaniem?
Spędziłam miły wieczór, jednak
oboje byliśmy bardzo skrępowani,
gdyż jak się później okazało ciocia i mi zrobiła „odpowiednią
reklamę”,
która
znacznie
odbiegała od rzeczywistości.
Mimo początkowego skrępowania
zdecydowaliśmy się na rozwinięcie
naszej znajomości. Czas pokaże co
z tego wyjdzie.
Jest jeszcze jeden problem
związany z randkami w ciemno, a mianowicie wygląd drugiej osoby. Co jeśli się okaże, że
mężczyzna, który na nas czeka
odbiega od naszych wyobrażeń
męskiego kanonu urody? Na
to pytanie postawione jednej z
rozmówczyń usłyszałam taką
odpowiedź: Koleżanka strasznie

chciała mnie umówić ze swoim
kuzynem. Długo nie chciałam
się zgodzić. Ale tyle czasu mnie
namawiała, że w końcu uległam.
Kiedy weszłam do kawiarni i go
zobaczyłam w pierwszej chwili chciałam brać nogi za pas i
uciekać, bo okazało się, że urodą
odbiega daleko od ideału. Jednak zobaczył mnie i nie miałam
wyjścia. Później było mi niezmiernie głupio, bo bawiłam się świetnie
na tym spotkaniu.
Zdarzają się też przypadki ekstremalne, kiedy to
naprawdę trzeba jak najszybciej uciekać, gdyż mimo
naszych starań nic nie wychodzi.
Powodów
tego
jest wiele od niechlujnego
wyglądu po nachalne, nieodpowiednie zachowanie, czasami przechodzące w agresję.
Pewnie każda z nas może
podzielić się taką przygodą.
I teraz tą historię opowiada
koleżankom „ku przestrodze”.
Trzeba jednakże pamiętać, że
są to wyjątki od reguły.
Jak się okazuje główną winę
za nasze randkowe rozczarowanie
ponosi nasze nastawienie. Kiedy
oczekujemy fajerwerków, a mamy
tylko i wyłącznie małe promyczki
świec, wiadomo że nie będziemy
zadowolone z efektów. Czy nie lepiej nastawić się na miły wieczór,
spędzony w towarzystwie drugiej osoby, która może okazać się
naszą drugą połową?
Dajmy szansę „zwykłemu”
mężczyźnie, kto wie, może okaże
się on naszym księciem z bajki …
█

IWONA CZYŻYKOWSKA
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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.

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,
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i, którzy byli skazani po
raz pierwszy zazwyczaj
wychodzą ze swojej „drogi bezprawia”. Niestety
te osoby, które były skazywane już kilkakrotnie, częściej
wracają do swojego „dawnego
procederu”. – opowiada 35-letnia
Alicja, wychowawca działu penitencjarnego.
Można by się spodziewać, że
kobieta, która na co dzień przebywa wśród groźnych nierzadko
mężczyzn, od razu zwraca na siebie uwagę słuszną budową ciała
i stanowczym wyrazem twarzy.
Nic bardziej mylnego. Alicja jest
bardzo drobna, niezwykle kobieca i pogodna. O swojej pracy opowiada z entuzjazmem i
pełnym zaangażowaniem. Gdy
na nią spoglądam, od razu nasuwa mi się pytanie: skąd pomysł
na realizowanie się w takim
właśnie zawodzie? - Ciekawiło
mnie, jak wygląda życie za murami więzienia, jacy ludzie tam

- Często spotykam się z tym, że więźniowie
chcą się zmienić. Niektórzy na końcu wyroku
są przenoszeni do zakładu półotwartego, a
później wychodzą na wolność.
przebywają i co może się tam dziać.
Zawsze łatwo nawiązywałam kontakt z innymi, więc myślałam, że
tak samo będzie w stosunkach z
więźniami. Oczywiście ideały były
takie, że skupię się na pomaganiu
tym ludziom i zmienianiu ich życia
– opowiada kobieta i uprzedza
moje kolejne pytanie podkreślając,
że rodzice nigdy nie doradzali
jej przy wyborze kierunku studiów. - Bali się jednak, że praca w
więzieniu jest niebezpieczna dla ko-

biety. Poza tym kiedy wybierałam
kierunek studiów, kobieta jako pracownik więzienia była wyjątkiem.
Alicja doskonale zdawała sobie
sprawę, że jeśli poważnie myśli o
swojej zawodowej karierze, musi
ukończyć resocjalizację. Obecnie
zatrudnienie jako wychowawca
można zdobyć posiadając również
dyplom innego kierunku, konieczne jest jednak zrobienie studiów podyplomowych. - Poszłam
na uczelnię. Pierwszy rok był

Ciekawiło mnie, jak wygląda życie
za murami więzienia, jacy ludzie tam
przebywają
i co może się tam dziać.
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bardzo ogólny. Nic, co konkretnie dotyczyłoby resocjalizacji, ale
już na drugim roku dołączyłam
do koła naukowego, z którym
organizowaliśmy różne akcje, np.
zbieranie na święta żywności i zabawek dla osadzonych kobiet i ich
dzieci. Wolontariat tylko utwierdził
mnie w przekonaniu, że chcę
pracować z więźniami. Do V roku
stale miałam kontakt z więźniami
i więźniarkami. Przez uczelnię
wydzielane były grupy i przydzielani do nich osadzeni, z którymi
mieliśmy spotkania.
Po studiach Alicja pracowała
jako pedagog szkolny, zaznacza
jednak, że nie było to zajęcie, które mogło dać jej satysfakcję. W
międzyczasie nieustannie składała
podania do zakładów karnych i w
końcu zdobyła wymarzoną pracę.
Podczas
całej
rozmowy
odnoszę wrażenie, że najtrudniejsze jest dla Alicji poradzenie sobie
z wszechogarniającą biurokracją,
co rzeczywiście sama zainteresowana potwierdza. – Merytoryczna część pracy nigdy nie stanowiła
dla mnie problemu, najgorsze
było odnalezienie się w papierach. Właśnie wokół nich zorganizowany jest cały dzień pracy
wychowawcy więziennego. Alicja
opowiada, że pierwszym jej zadaniem każdego ranka jest wyprawa
na swój oddział, gdzie podlega jej
kilkudziesięciu osadzonych (każdy
z wychowawców ma od 50 do 120
podopiecznych). Od razu musi
zapoznać się z dokumentacją dnia
poprzedniego i z tzw. książką, w
której zapisane są wszystkie ważne
wydarzenia. – Mój zawód polega również na stałej współpracy z
innymi pracownikami zakładu.
Obowiązkowo spotykam się z
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oddziałowymi. Mówią mi oni czy
nie stało się coś, o czym powinnam
wiedzieć, np. czy ktoś zachorował,
wdał się w bójkę, wydarzyła się istotna sprawa w życiu prywatnym
osadzonych. Kiedy kobieta zbierze
wszystkie informacje, stawia się
na odprawie oddziału, gdzie zgromadzeni są kierownicy wszystkich

działów i wychowawcy. Omawia
się tam wraz z psychologami
sytuację w całym oddziale, po to
by uzyskać pełny obraz życia na
terenie jednostki. Porusza się też
sprawy dotyczącego tego, kto z kim
może być w celi. - Później każdy z
nas idzie na własny oddział. Zabieram ze skrzynki od oddziałowego
wszystkie listy, które osadzeni chcą
wysłać oraz prośby od nich od dyrektora. Zapoznaję się z tymi listami. Pobieżnie je przeglądam pod
kątem zawartości - czy nie ma tam

obraźliwych słów, gróźb, przedmiotów niedozwolonych. Potem zaklejam je i ktoś z innego działu je odbiera. Następnie przeglądam prośby
do dyrektora. Po kolei je opiniuję,
czyli piszę, czy dyrektor powinien
się do nich przychylić, czy też nie.
I znów zaczyna się papierowa robota. Każdy więzień ma swoje
akta, tzw. teczkę osoboznawczą.
U skazanych co pół roku trzeba wystawić ocenę okresową.
Jeśli coś ważnego się wydarzyło,
to należy zrobić notatkę, zgłosić
to np. do psychologa. Często
sporządza się opinie do sądu,
bo sąd o to prosi. Później wychowawcy prowadzą wizytację cel
z oddziałowymi, podczas których
wysłuchuje się czy skazani mają
jakieś prośby, obserwuje czy nie
mają obrażeń, czy w celi wszystko
jest w porządku. – Jakie zazwyczaj
mają oni prośby? Różne – czasami
potrzebują pozwolenie konieczne
do pojechania na pogrzeb bliskiej
osoby, a czasami zwracają się z
czymś zupełnie błahym, np. chcieliby dostać kartkę i długopis.
Wizytacja trwa około godziny,
później Alicja wraca do gabinetu
i rozwiązuje sprawy osadzonych. I
znów jest tu pełen wachlarz próśb
i uwag. – Zdarza się, że pytam dział
finansowy o możliwości robienia
zakupów przez osadzonych na terenie jednostki. Polega to na tym, że
rodzina osadzonego może przesyłać
mu pieniądze. Jeżeli tego dokona,
istnieje możliwość zakupienia trzy
razy w miesiącu przedmiotów dopuszczonych przez dyrektora. Osadzony dostaje wówczas kwitki z
oznaczeniem, ile pieniędzy ma do
dyspozycji. Zazwyczaj dopuszczone przedmioty to: papierosy, kawa,
lepsza pasta do zębów i podstawowe

Na początku, otrzymuje się ok.
2700 zł. Wychowawaca taki jak Alicja zarabia miesięcznie w przybliżeniu
3000 zł.
artykuły spożywcze (puszki, zupki
chińskie, słodycze). Po papierowej
pracy Alicja jako obserwator bierze udział w wydawaniu obiadu.
Przygląda się wówczas całemu
procesowi i poprzez m.in. zwróceniu uwagi na kolejność, w jakiej ustawiają się osadzeni, może
określić pozycję w grupie poszczególnych osób. Kobieta dodaje
także, że pomiędzy jej codziennymi poszczególnymi zajęciami
zdarzają się przerwy na rozmowę
z więźniami, zrobienie notatki czy
wydanie opinii na temat udzielenia
przepustki. Codziennie dzieje się
coś w życiu osadzonych, a do tego
ciągle dochodzą nowi podopieczni.
- Cały czas jesteśmy w gotowości, że
coś się może zdarzyć. Nie ma czasu
na to, żeby usiąść i wypić kawę. Ponadto każdy wychowawca prowadzi
indywidualny program autorski, coś
na kształt kółka zainteresowań, np.
modelarstwo czy rysunek. Istnieje też zasada, że kiedy więzień ma
jakiś problem, przychodzi do wychowawcy. Wówczas prowadzi się
działania tonujące, uspokajające,
by mógł on wrócić do celi w dobrym
stanie psychicznym.
Kiedy pytam Alicję o możliwości
awansu i ogólne perspektywy rozwoju, podkreśla ona, że przede
wszystkim w służbie więziennej
nie ma problemu dyskryminacji ze
względu na płeć – kobieta ma taką

samą drogę kariery zawodowej,
co mężczyzna. Cały czas w trakcie
służby trzeba się szkolić. Istnieje
szkoła oficerska – wychowawcy
w więzieniach mają stopnie wojskowe, moja rozmówczyni posiada
stopień porucznika. Jeśli wykazuje
się chęci, nie ma dużego problemu
z otrzymaniem awansu. A kwestie
finansowe? Na początku, będąc
młodszym wychowawcą otrzymuje się ok. 2700 zł, składa się na
to uposażenie zasadnicze i dodatek za stopień. Wychowawca taki
jak Alicja zarabia miesięcznie w
przybliżeniu 3300 zł.
Oprócz wynagrodzenia ważna
jest oczywiście satysfakcja osiągana
w związku z wykonywaniem tego
rodzaju pracy. – Spotkałam na swo-

jej drodze kilku skazanych, którzy
mówili, że zakład karny uratował
im życie, bo np. codziennie pili lub
ćpali, a dzięki zamknięciu zerwali z
nałogiem. Narkomanów łatwiej się
„naprawia”, bo dostają leki. Trudniej jest z nałogowymi alkoholikami, bo czasami mają zwidy, bywają
agresywni, nieobliczalni. Objawy
po odstawieniu alkoholu mogą
wystąpić nawet po dwóch tygodniach od osadzenia.
Szczególnie interesująca wydaje mi się kwestia kontaktów wychowawcy z więźniami, dlatego
też pytam wprost czy zdarzają się
przypadki nawiązania bliższych relacji. Alicja szybko rozwiewa moje
wątpliwości. - Jeśli więzień chce
nawiązać bliższą znajomość, trzeba zachować dystans, bo zazwyczaj
jest to z jego strony interesowne, jest
świetnym manipulatorem. Zdarza
się, że więzień zakocha się w swojej
wychowawczyni i kiedy zostaje przeniesiony, pisze listy miłosne. Ogólnie
wobec kobiet wychowawców osadzeni są milsi niż wobec mężczyzn,
nie przejawiają agresji, dbają o sie-
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bie, chcą wywrzeć dobre wrażenie.
Czasami zdarzają się z ich strony
wyzwiska pod naszym kierunkiem, ale również bardzo rzadko.
Wychowawców obowiązują pewne standardy pracy. Nie można
wejść w bliskie relacje z osadzonymi. Dlatego też pomaga się im,
ale na zasadzie dawania wędki,
a nie ryby. Można proponować
formy spędzania czasu wewnątrz
jednostki, ale też na zewnątrz, np.
spotkania AA. Motywuje się do
pewnych zachowań, ale nie wchodzi w więzi zarezerwowane dla
bliskich osób. Trzeba być rzeczowym, stanowczym, konsekwentnym, dotrzymywać słowa. Nie
można dawać obietnic bez pokrycia. Ogólne zasady postępowania
z więźniami określa kodeks karny
wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997
roku, szczególnie art. 67.
Alicja nie jest wychowawcą w
oddziale kobiecym, ale od znajomej, która właśnie w takim miejscu pracuje wie, że profil osób,
które tam trafiają, podobnie jak w
zakładzie dla mężczyzn, nie jest
jednorodny. Najdłuższe wyroki
odsiadują zazwyczaj kobiety będące
ofiarami przemocy domowej, które
podczas kolejnej awantury zabiły
męża. Zdarzają się też uzależnione
od narkotyków, skazane za posiadanie lub handel. Przez nałóg kradną,
prostytuują się. Są też osoby
wykształcone osadzone za oszustwa
finansowe, jednak nie jest ich aż tak
dużo.
Praca wychowawcy penitencjarnego nie jest lekka, ale z pewnością
można o niej powiedzieć, że
gwarantuje dużą dawkę emocji i zapewnia ciągle nowe zadania oraz kwestie, które trzeba na
bieżąco rozwiązywać. Ponadto
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może przynieść wiele satysfakcji,
nie tylko ze względu na dosyć dobre wynagrodzenie, ale głównie
z powodu poczucia wypełniania
pewnej misji, a także ciągłego
kontaktu z ludźmi. Kończąc naszą
rozmowę, kobieta wskazuje na
jeszcze jeden plus swojego zawodu.
– Psychicznie nie ma on na mnie
negatywnego wpływu, ale głównie
dzięki świadomemu spędzaniu czasu wolnego, pracowaniu nad tym,
aby po służbie myśli nie krążyły
wokół pracy. Staram się skupić na
mężu i dzieciach, wspólnym realizowaniu zainteresowań. I właśnie
dzięki temu praca nie przekłada się
na życie rodzinne. Pozostaje niestety kwestia tego, że w każdej chwili
mogę być wezwana do jednostki.
Dla Alicji jej zawód, pomimo częstych trudnych i
dość stresujących sytuacji, jest
spełnieniem
młodzieńczych
marzeń. Nawet jeśli w pewnym
momencie musiała pożegnać się z
ideą naprawienia świata i przebudowania życia każdego więźnia,
zdarzają się małe sukcesy, które
rekompensują cały trud. Dlatego
też wychowawca więzienny może
czuć, że poprzez swoje działania
i małe kroki, które dzięki niemu
podejmują więźniowie, wpływa na
czyjeś życie i być może sprawia, iż
staje się ono lepsze. A jeśli nawet
nie będzie ono idealne, to przynajmniej będzie życiem prowadzonym zgodnie z prawem.
Dane
osobowe
bohaterki
zostały zmienione ze względu na
kwestie poufności informacji. █
BEATA KAPUSTA

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.
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Narysuj

swój świat
My, kobiety, często narzekamy na brak czasu. Mamy
przecież wiele obowiązków. Uczymy się, pracujemy,
dbamy o swoje cztery kąty.

W

najgorszej sytuacji są te z
nas, które charakteryzują
się perfekcjonizmem i
czują, że wszystko, za
co się zabierają, musi
być wykonane idealnie. Każde zadanie, dla tej grupy reprezentantek płci
pięknej, wydaje się być niecierpiącym
zwłoki i wymagającym najwyższego
stopnia uwagi. Wspaniały związek,
świetne relacje z przyjaciółmi i dalszymi
znajomymi,
okazywanie
zainteresowania rodzinie, zadbane
mieszkanie, satysfakcjonujące kolejne
sukcesy w pracy – listę spraw, które
czasami absolutnie słusznie, a czasami
zupełnie bez powodu są według nas
priorytetowe, można by mnożyć w
nieskończoność.
Jak w takim razie w natłoku zajęć,
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które często same na siebie zrzucamy, znaleźć miejsce na rozwój swoich
zainteresowań, poświęcenie się im?
Mogłoby się wydawać, że nie jest to
wykonalne, a my same zostajemy skazane na monotonne życie pozbawione
przyjemności. Jeśli jednak naprawdę
uwielbia się czymś zajmować, zawsze
znajdzie się na to odrobinę czasu.
Doskonałym tego przykładem
jest historia 21-letniej Aleksandry i jej wielkiej pasji – rysowania.
- Zaczęłam rysować już jako dziecko – mówi dziewczyna. – Dlaczego?
Szczerze mówiąc z bardzo prostego
powodu, mianowicie nie miałam zbyt
dużo towarzystwa. Poza tym ciągle
obserwowałam moją chrzestną, która miała artystyczne zacięcie. Ona
stanowiła dla mnie źródło ogromnej
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inspiracji, ponieważ jest
bardzo charakterystyczną
osobą... ekscentryczną –
dodaje z uśmiechem.
Kiedy
patrzę
na
prace Aleksandry, nie
mogę wyjść z podziwu.
Odnoszę wrażenie, że
wszystko, za co tylko się
zabierze, musi stać się
prawdziwym
dziełem
sztuki. Mam tu na myśli
nie tylko rysunki wykonywane ołówkiem. Ola
bowiem nie ogranicza się do jednej formy
tworzenia. Często maluje
różnego rodzaju farbami,
pastelami czy węglem.
Jej prace są wyjątkowe.
Niezwykle
realistyczne, zawierające głębię,
a przy tym dokładnie
oddające każdy szczegół.
Ich tematyka jest różna
– począwszy od przedmiotów martwej natury, przez zwierzęta w
ruchu, na portretach
skończywszy.
Mnie zastanawia jedno – czy w tym pozornie
niewymagającym
nakładu środków finan-
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sowych zajęciu, rzeczywiście może odnaleźć się
każdy, bez względu na zasobność swojego portfela,
a jedynym koniecznym warunkiem jest talent? –
Jeśli zaczynasz brać rysowanie na serio i nie chcesz
czuć ograniczeń, staje się ono kosztowne. Jednak na
początek wystarcza sam ołówek i kołonotatnik. Warto nosić go ze sobą i utrwalać chwile. Osoby, które
są początkujące lub tworzą tylko i wyłącznie, po
to, by uzewnętrznić obrazy, przewijające się im w
głowach, mogą więc spokojnie oddać się swojej
pasji nie martwiąc się o pieniądze. Jeśli natomiast
tworzy się dla innych, np. ofiarując swoje prace jako
prezenty czy, tym bardziej, kompletuje portfolio w
celu dostania się na uczelnię artystyczną, pojawiają
się spore koszty. Nie są to duże kwoty, ale wraz ze
wzrostem częstotliwości rysowania, wzrasta zużycie
materiałów, czyli automatycznie również wydatki.
Jest z kolei wiele przedmiotów, które mogą się bardzo przydać, ale wymagają już większej inwestycji, np.
sztaluga.
Patrząc na Aleksandrę i to, ile radości oraz satysfakcji daje jej ulubione zajęcie, nie mam wątpliwości,
co do tego, że dziewczyna byłaby gotowa oszczędzać
na szeregu innych rzeczy po to, by móc kupić papier i potrzebne do przelania na niego obrazów,
narzędzia. – Rysowanie wiele mi daje. Dzięki temu
uzewnętrzniam się. Zapewnia mi ono poczucie zadowolenia. Obrazuje to, że ciągle się rozwijam. Na
ogół – zamyśla się. – Jeśli jakaś praca jest, według
mnie, gorsza od poprzedniej oczywiście mnie to smuci. Jednak idzie się dalej, mimo wszystko. Malowanie
oczyszcza...oczyszcza ducha. Poza tym jest pewną
formą przekazu. Tego, że szukam jakiejś interakcji
ze strony otoczenia. Dzięki niemu poznaję też wiele nowych, ciekawych osób. Ostatnio na warsztatach
zetknęłam się z niezwykłym towarzystwem, ludźmi o
ogromnych zasobach wiedzy i rozległymi horyzontami, które sprawiają, że aż chce się dołączyć do tych
kręgów.
Jak nietrudno się domyślić, sztuka wymaga
poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Nie mogę się
powstrzymać przed zadaniem Aleksandrze pytania
o to, jak godzi wszystkie obowiązki ze swoją pasją.
– To trudne zadanie. Szczególnie, gdy jest się typem

takiej osoby jak ja. Ciągle chciałabym robić tysiące
rzeczy, ale do wielu z nich brakuje mi samozaparcia,
niesłabnącego zapału i właśnie czasu. Poza tym dla
mnie priorytetem jest rodzina. Wolę dłużej posiedzieć
i porozmawiać przy niedzielnej kawie. Niestety, jeśli
naprawdę chcesz przekazać rysunkiem czy obrazem
jakąś treść, najpierw musisz dobrze opanować formę,
a do tego potrzebne jest doświadczenie. Jednocześnie
dziewczyna zaznacza, że rodzina pochwala jej
zaangażowanie, to jak chce się rozwijać. – Większość
moich prac trafia właśnie do najbliższych mi osób członków rodziny, chłopaka. Choć ciągle mi się wydaje, że są one za słabe, by ozdabiać jakąś ścianę, to jeden z obrazów wisi u mojej babci, a niedługo pojawi
się obok niego także mój rysunek.
Dla mojej rozmówczyni rysowanie to nie tylko
pasja, ale również sposób na życie. W tym roku
dziewczyna, pomimo tego, że studiuje już na
kierunku technicznym, złożyła podanie na Uniwersytet Artystyczny. Niestety, do przyjęcia na uczelnię,
zabrakło jej jednego punktu, co oznacza, że była o
włos od dostania się na jeden z najbardziej obleganych wydziałów. Jak sama jednak zaznacza, nie
zamierza się poddawać i za rok znów zaniesie swoje
dokumenty do komisji rekrutacyjnej.
Aleksandra dla wielu z nas mogłaby stanowić wzór.
Pomimo codziennych zobowiązań i zdarzających
się porażek, nie porzuciła swoich marzeń, a nawet
coraz bardziej się im oddaje. Nie ma przecież nic
wspanialszego niż poczucie, że przy dobrej organizacji własnego życia możemy czasami skupić się na
tym, co kochamy. Tym bardziej mobilizujące jest,
tak jak w przypadku bohaterki artykułu, przekonanie, że aangażowanie we własne zainteresowania
oże w przyszłości zaowocować luksusem budzenia
się z myślą, iż każdy kolejny dzień przyjdzie nam
spędzić na robieniu tego, co sprawia nam największą
przyjemność. A już na pewno nic nie cieszy bardziej
niż możliwość realizowania się w zawodzie, który
jednocześnie jest pasją. █
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Kultura niska
Kultura wysoka
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Od dawna zastanawiam się, kto
decyduje o wartości wytworów
kultury oraz kto lub co wyznacza
trendy w sztuce i kieruje naszymi
gustami. Dlaczego jedne utwory i
prace trafiają do kanonu dzieł, a
inne są skazywane na miano kiczu? Już pisząc tytuł tego felietonu
nasuwa mi się myśl, że niektóre
określenia stosowane doo pisu

sztuki są oksymoronami. Bo czy
kultura może być niska? Wydaje mi się, że albo coś należy do
zbiorów kultury, albo nie i wtedy
jest jedynie zwykłym rezultatem
pracy człowieka, który niekoniecznie powinien nazywać samego
siebie artystą. Odchodząc już od
tych językowych rozważań nad
samym pojęciem kultury i jego

znaczeniem warto zastanowić się,
dlaczego mówiąc o niej, powszechnie dzielimy ją na dwa rodzaje:
tę wyższych lotów i niższą? Jak
jeden rodzaj wpływa na drugi i
co to wszystko oznacza dla nas,
zwykłych odbiorczyń sztuki, które chcą po prostu napawać się jej
pięknem i niespecjalnie są gotowe
do zmiany swoich gustów?
Cały problem kręci się, moim
skromnym zdaniem, wokół
mainstreamu i wszystkiego, co
stoi w opozycji do niego. Mainstream, czyli nurt reprezentowany
przez większość artystów, odnosi się do czegoś, co w danym momencie jest powszechne
i ogólnie spotykane, dostępne
dla szerokiego grona odbiorców
(głównie dzięki promowaniu w
środkach masowego przekazu), a
także zrozumiałe i akceptowane.
Można zatem powiedzieć, że
mainstream to cały zestaw trendów panujących w kulturze,
powielanych przez szerokie grono twórców. Złośliwi stwierdziliby, że to po prostu papka, którą
karmi się masę. Ja, delikatniej
stwierdzę, że to zbiór wytycznych,
którymi artyści kierują się, niekoniecznie po to, by wznieść się na
estetyczne wyżyny, lecz w celu jak
najlepszego sprzedania swoich
uzewnętrznionych myśli. I w tym
właśnie momencie pojawia się
kwestia nieodłączna dla naszych
czasów, czyli zysk. Nie odkryję
Ameryki, pisząc, że inwestuje się w tych artystów (a później
również promuje), którzy mogą
przynieść duże zyski. Jak w takim
razie wesprzeć rozwój indywidualizmu i kreatywnej twórczości?
Szerokiej publiczności w końcu
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podoba się to, co jest przyjemne w
odbiorze i łatwe do zrozumienia.
Jednostki i instytucje posiadające
odpowiednie środki finansowe,
teoretycznie mogące wspomóc
młodych alternatywnych artystów, liczą na zysk, a ten zostanie
osiągnięty tylko w wyniku sukcesu sprzedaży. Sukces sprzedaży
to sprzedaż masowa, a sprzedaż
masowa to sprzedaż szerokiemu
gronu odbiorców. Szerokie grono
odbiorców lubi, jak już wcześniej
wskazałam, to, co nie wymaga zbyt
dużego wysiłku umysłowego. I tak
koło się zamyka. Wniosek? Jeśli
coś nie jest mainstreamowe ma o
wiele mniejszą szansę na sukces.
Idealnym potwierdzeniem tego
może być fakt, że ustawodawcy
w naszym kraju byli zmuszeni do
wprowadzenia nowelizacji w kwestii radiofonii i telewizji. Dlaczego?
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Sytuacja polskiej sceny muzycznej
w radiu była fatalna. Programy radiowe niechętnie emitują piosenki
rodzimych wykonawców. Aktualnie jednak co najmniej 33% czasu
emisji piosenek ma być przeznaczone na utwory polskojęzyczne.
Tak więc, prawdą okazuje się przypuszczenie, że to, co nie osiągnęło
i (według grona decydentów)
nie osiągnie statusu hitu, jest z
rynku wypierane. Chociaż należy
wskazać, iż nie jest to regułą.
Wiele z nas, mimo wszystko, czuje potrzebę obcowania z kulturą
wyższych lotów czy z artystami mało popularnymi. Pragnę
zaznaczyć, drogie Czytelniczki, że
absolutnie nie neguję wszystkiego,
co wpisuje się w aktualne trendy.
Nie wyłączam radia, kiedy akurat
jest w nim piosenka z gatunku disco polo czy pop, nie przenoszę się

do innego pokoju, gdy domownicy
oglądają kiczowatą amerykańską
komedię. Ba! Słysząc kolejny
melodyjny utwór, daję mu się
porwać, a widząc czołówkę filmu,
dołączam do współlokatorów.
Jednocześnie jednak nie wstydzę
się przyznać, że uwielbiam wręcz
balet i operę. Te dwie formy sztuki
potrafią przenieść mnie na wyższy
poziom estetycznej i egzystencjalnej świadomości. Widok rosyjskiej primabaleriny perfekcyjnie
wykańczającej każdą solówkę czy
możliwość poszukania głębi w
partii operowej śpiewaczki dają
mi więcej radości niż można by
to sobie wyobrazić. W życiu codziennym spotykam się niestety
z brakiem zrozumienia. Znajomi,
którzy kompletnie nie trawią baletu, żartują, że uwielbiam oglądać
śmiesznych facetów w rajtuzach.

Pasjonaci opery z kolei wytykają
mi, że teoretycznie interesują mnie
prawdziwie cenione dzieła, ale
jednocześnie oglądam tandetne,
kompletnie bezwartościowe seriale. I jak tu znaleźć równowagę?
Moja odpowiedź brzmi: robić
to, co uważa się za słuszne i nie
przejmować się opinią innych.
Ile razy w końcu mogę tłumaczyć
każdemu dlaczego oglądam/
słucham/czytam akurat to, a nie
coś innego? Nie znajduję powodu do wstydu w tym, że chcę, aby
kino nie tylko zmuszało mnie do
moralno-egzystencjalno-filozoficznych rozmyślań, ale również
było źródłem najprostszej rozrywki i relaksu. Czasami, po
dniu wytężonej pracy umysłowej,
mam zwyczajnie ochotę obejrzeć
łzawą komedię romantyczną i w
aurze kompletnego rozluźnienia
zakończyć wieczór.
Dopiero teraz zdaję sobie
sprawę z tego, że chyba po prostu
lubię zachowywać równowagę raz
poświęcając swoją uwagę bardziej
skomplikowanym dziełom, a raz
zatracając się w rozrywce, jaką
daje mi kicz. I muszę dodać, że
doceniam funkcje ich obu.
Wychodząc
z
założenia,

że czytelnik sam powinien
decydować, co mu się podoba, a
także odkładając na bok wszelkie
moje sympatie i uprzedzenia, w
kulturalnym dziale magazynu To
ja kobieta postaram się znaleźć
złoty środek i dostarczyć Państwu
informacji na temat sztuki w szerokim kontekście. Znajdą się tu
nie tylko artykuły dotyczące dzieł
wyższych lotów, ale także tych
mainstreamowych.
Obiektywnie będę opisywać wszelkie nowe
zjawiska, ale również dobrze znane
dzieła. A co najważniejsze właśnie
Wam, Czytelniczki (a także, mam
nadzieję, Czytelnicy) pozostawię
ocenę wszystkiego, co dotyczy
artystycznego świata. Bo kultura, niezależnie od tego, co mówią
jej krytycy, ma taką wartość, jaką
nada jej indywidualny odbiorca. █
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Jak budować

dobre
relacje z

ludźmi?
Istnieje parę prostych zasad, które pomagają
w tym, by pozyskać przychylność ludzi. To
nie są sposoby na to, by znaleźć prawdziwych
przyjaciół, ponieważ do tego, trzeba mieć
według mnie naprawdę wiele szczęścia.

S

ą to zasady, by zbudować
dobre relacje z ludźmi – w
teorii banalne, trudne do
zastosowania w praktyce, jednak summa summarum niezwykle skuteczne.
Przytoczę tu najważniejsze
z nich, starając się poprzeć je
przykładami z własnego życia.
Mądrości, na podstawie których
piszę ten artykuł, nie wymyśliłam
ja, lecz pochodzą w dużej mierze między innymi z książki „Jak
zdobyć przyjaciół i zjednać sobie
ludzi” Dale’a Carnegie. Mam zamiar stosować je w życiu, widząc
jak autorzy tych tez (już prawie sto
lat temu) głęboko przeanalizowali

naturę ludzką. Oto klucz do zagadnienia w tak zwanej pigułce.
Nie krytykujmy.
Krytykując, ganiąc innych nie
spowodujemy zmiany, ale trwałą w
nich urazę! Niestety w swoim życiu
często tę zasadę łamałam. Wydawało
mi się, że w kontaktach z ludźmi
powinnam być szczera i spontaniczna. Ale nigdy nie wychodziło mi
to na dobre. Teraz wiem, że ludzie,
wobec których byłam krytyczna,
żywią po dziś dzień urazę do mnie,
tylko dlatego, że w niezbyt delikatny sposób próbowałam wyrazić
swoją opinię. Było też na odwrót.
Kiedyś podarowałam pewnemu

koledze po fachu nagraną przez
siebie płytę – tylko po to, by mógł
jej z przyjemnością wysłuchać.
Zupełnie nie spodziewałam się, że
kolega napisze do mnie długi SMS,
w którym doszczętnie skrytykuje
mój sposób wykonania. Dlaczego to zrobił? Myślę, że napisanie
niepochlebnej opinii na temat mojej płyty mogło wywołać w nim poczucie, że jest większy, mądrzejszy,
wie lepiej ode mnie. Ja natomiast,
jak nietrudno odgadnąć, poczułam
się zmiażdżona. Czy sądzicie, że
ten człowiek, z którym potem wiele razy pracowałam i który był dla
mnie w innych okolicznościach
właściwie całkiem miły, wzbudza
moją sympatię? Spowodował tylko
trwałą urazę i nic poza tym.
Pamiętajmy, że krytyka zawsze wraca. „Nie sądź, byś nie był
sądzony” – mówi najstarsza księga
świata. Raniąc ludzi nie tylko nic
nie zmieniamy, ale „nie potrafimy
cofnąć raz zadanych ciosów”. Jeśli
chcesz komuś coś wyrzucić, może
najpierw zacznij od siebie? To na
pewno o wiele bardziej bezpieczne.
Krytykując innych narobisz sobie
wrogów, ponieważ ludzie nie zawsze kierują się logiką. Najczęściej
są powodowani emocjami, pełni
uprzedzeń, różnych preferencji,
miłości własnej i dumy. Potępiać i
narzekać potrafi każdy. Łatwo jest
też pouczać... Ale ciekawa rzecz...
zauważyłam, że naprawdę wielcy
ludzie – artyści, z którymi miałam
szczęście pracować, nigdy nie
mówią o innych źle!
Wyrażajmy uznanie.
Jednym z największych motorów ludzkiej natury jest potrzeba BYCIA WAŻNYM. Niektórzy
nazywają to nawet „żądzą” bycia
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wielkim, uznanym. Potrzeba bycia
ważnym odróżnia nas od zwierząt
i spowodowała rozwój cywilizacji. Dlatego uznanie i zachęta
– wyrażone w sposób szczery –
mogą odmienić życie człowieka.
Jednak nie może być to pochlebstwo. Jaka jest różnica między
pochwałą a pochlebstwem? Pierwsze jest szczere, płynące z serca, a
drugie to tylko tania gadanina. Jeśli
zadamy sobie trud wyszukania w
innych ich dobrych cech, to nasze
uznanie, zainteresowanie „zacznie
czynić cuda”. Odwołam się do prostego przykładu: nic tak nie cieszy
dziecka jak zainteresowanie i szczere, uczciwe uznanie ze strony
rodziców. My dorośli jesteśmy
tylko ludźmi i wszyscy pragniemy
należnego nam uznania.
Okazujmy
zainteresowanie.
Zanim kogoś ocenimy, skupmy
się na jego potrzebach, spróbujmy
popatrzeć jego oczami, przyjmijmy
jego punkt widzenia. Jeśli jednak
będziemy chcieli komuś za wszelką
cenę zaimponować, wzbudzić zainteresowanie swoją osobą – nigdy
nie zyskamy przychylności. Wszystkim nam znane są osoby, które wszelkimi sposobami usiłują zwrócić
na siebie uwagę. Czy lubimy ich
towarzystwo? Ludzie nadmiernie
skupieni na sobie popadają w problemy i niepowodzenia.
A zatem: interesujmy się problemami drugiego człowieka,
doceńmy jego dobre strony. Jeśli nie
zainteresujesz się drugą osobą, nie
masz co liczyć na zrozumienie. W
moim artystycznym życiu stosuję
taką zasadę: zanim wyjdę na scenę
powtarzam sobie: „Wspaniale jest
występować dla takiej publiczności.
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Cieszę się, że ci ludzie poświęcają
teraz swój czas”. Zdaje mi się, że
publiczność chyba to odbiera i
naprawdę jest wdzięczna.
Jeśli
chcemy
zdobyć
przychylność, to musimy zacząć od
robienia różnych rzeczy dla innych
ludzi. Działa to tak, że jeśli zainteresujesz się kimś, on z pewnością
zainteresuje się tobą. Ale jak każda
zasada
dotycząca
kontaktów
międzyludzkich musi to być SZCZERE.
Uśmiechajmy się.
Uśmiech także pomaga –
oczywiście tylko taki, który jest
szczery, serdeczny i płynie z głębi
serca. Ale musisz się „autentycznie
cieszyć ze spotkania z ludźmi, jeśli
chcesz by oni cieszyli się także”. Nie
traćmy czasu na myślenie o „wrogach”. Jeśli wyeliminuję krytykę, a
patrząc na sprawy oczami innych,
zacznę wyrażać uznanie, to ludzie
odpłacą mi uśmiechem za uśmiech,
który także zawsze wraca.

Zapamiętujmy imiona i
nazwiska.
Ja osobiście mam z tym ogromny kłopot. Podobno nie ma nic
gorszego niż przekręcanie czyjegoś
nazwiska lub ignorowanie jego
imienia. Wynika to z tego, że”
dla większości ludzi najpiękniej
brzmiącym słowem jest właśnie
jego imię”, a jego nazwisko „interesuje go najbardziej spośród
wszystkich nazwisk na świecie”. To
oczywiste i nic tego nie zmieni. Dobrym więc sposobem na zjednanie
sobie ludzi na początku znajomości
jest zapamiętywanie ich imion oraz
okazywanie im zainteresowania, a
przy tym spowodowanie, że będą
czuli się przy nas ważni.
Często niechcący popełniam
gafy. Bardzo trudno jest mi od
razu zapamiętać imię osoby, którą
poznaję. Ale jest na to sposób:
uparcie powtarzam w myślach to
imię parę razy, dzięki czemu szybko
się ono utrwala w mojej pamięci.
Nie ignorujmy tej zasady – imię i
nazwisko człowieka stanowi jego
„świętą własność”.
Uważnie słuchajmy.
Nic nie schlebia bardziej niż
uważne słuchanie. Może być
ono „największym komplementem dla mówiącego”. Każdy z nas
szuka życzliwego słuchacza, by
móc podzielić się z nim swoimi
spostrzeżeniami, zainteresowaniami, a czasami i ciężarem. Dlaczego tylu ludzi uczęszcza do lekarzy,
„chuchając na zimne”? Może dlatego, by móc się przed kimś wygadać?
Ludzie, z którymi rozmawiamy
często najbardziej przejęci są sobą
i swoimi sprawami. My także,
przyznaję, że i ja. Jak zainteresować
rozmówcę? Mówić o rzeczach, któ-

re interesują jego, które są dla niego
ważne, mówić o tym, co wzbudza w
nim entuzjazm. Jeśli się dostosujesz,
rozmowa stanie się przyjemnością,
a jeśli wdrożysz to jako zasadę –
twoje życie nabierze pełni. Zrób
coś, nie oczekując nic w zamian, za
co rozmówca nie będzie musiał się
odwdzięczać. Tę prawdę wyrażono
w Biblii: „Czyń innym tak, jakbyś
chciał, by czynili tobie”. Jeśli chcesz akceptacji, stosuj to w swoim
życiu – doceń drugiego człowieka,
okaż mu zainteresowanie, dostrzeż
jak bardzo jest ważny. „Każdy z nas
pragnie małych dowodów uznania”.
Unikajmy kłótni.
Ach, jak bardzo żałuję niektórych swoich poczynań! Dopiero
z perspektywy widzę, że wchodząc
w konflikt – od początku stałam
na przegranej pozycji. Kłótni nie
da się wygrać! Istnieje tylko jeden
sposób, żeby zwyciężyć kłótnię –
unikać jej! Co z tego, że udowodnisz, że masz rację, kiedy druga
strona poczuje się zraniona? Poza
tym w większości przypadków
„kłótnia i tak kończy się tym, że
każda ze stron przekonana jest jeszcze bardziej o swojej racji”. Czuję, że
osobiście przegrałam wiele kontaktów z ludźmi przez to, że wdawałam
się w zajadłe spory. Nigdy nic
dobrego z nich nie wynikało.
Traciłam tylko panowanie nad
sobą, wprowadzałam się w stan
okropnego zdenerwowania. Żal mi
dziś straconych nerwów i zawiedzionych nadziei. Czy nie lepiej
było taktownie, w poszanowaniu
czyjegoś punktu widzenia, po
prostu załagodzić sytuację? Powinnam była więcej słuchać, szukać
punktów wspólnych, by wreszcie –
przyznać się do błędu.

Nigdy nie mówmy: „nie
masz racji”.
Carnegie napisał: „Jeśli powiesz
komuś, że się myli, czy sądzisz, że
zgodzi się z tobą? Nigdy! Ponieważ
wymierzasz mu w ten sposób
silny cios: kwestionujesz jego
inteligencję, sądy i przekonania,
burzysz dumę i szacunek, jaki dla
siebie żywi. A to musi spowodować
chęć odwetu. Nigdy jednak nie
nakłoni go do zmiany zdania. Nie
pomoże ci nawet logika Platona czy
Kanta, ponieważ zraniłeś jego uczucia”. Ale co w sytuacji, gdy naprawdę
musisz komuś coś udowodnić? Jest
na to rada – zrób to DELIKATNIE i TAKTOWNIE, bez ataku i
presji. Ludzie bardzo źle znoszą
bezpośrednią krytykę, dlatego
należy zrobić to POŚREDNIO
– zwrócić uwagę na to co jest
dobre, pochwalić i ewentualnie
udzielić pomocy, nie obrażając
nikogo.
Przyznawajmy
się
do własnych błędów.
Naprawdę warto przyznać –
nawet samemu przed sobą – że
się może nie mieć racji. Można
powiedzieć: „Mogę się mylić,
ale wydaje mi się ,że...”. Takie
stwierdzenie nie rozpęta żadnej
kłótni. Okaż szacunek drugiej osobie i nie spieraj się, nie
odbieraj jej „poczucia ważności”.
A jeśli okaże się, że ty nie masz
racji – postaraj się natychmiast to
przyznać. Lepiej być samokrytycznym; w momencie gdy wyprzedzamy
reprymendę de facto możemy jej
uniknąć. A więc zanim skrytykujesz – przyznaj się do własnych
błędów. Przyjazne podejście i
uprzejmość będą silniejsze niż furia
i gniew.

Nie przerywajmy.
To kolejna kwestia, z którą
walczę od jakiegoś czasu. A zasada wyraźnie mówi: pozwól
się wygadać! Bardzo trudno mi
wysłuchać kogoś, kto nie ma racji
– natychmiast mam ochotę mu
przerwać. Czasem wymaga to
anielskiej cierpliwości.
Przytoczę teraz historię, której
doświadczyłam na własnej skórze.
Jest ona związana z przerywaniem, a
jednocześnie potwierdzeniem tezy,
że „jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól by przyjaciele byli lepsi od ciebie”, gdyż nawet oni wolą opowiadać
o swoim osiągnięciach niż słuchać,
gdy my mówimy o własnych sukcesach. Pewnego dnia, załamana
tym, że otrzymałam propozycję

“Czyń innym tak,
jakbyś chciał,
by czynili tobie.”
pracy z terminem, który był dla
mnie nieosiągalny, zadzwoniłam
do przyjaciółki. Od razu chciałam
jej powiedzieć, że mam problem:
„Wiesz, dostałam angaż, ale...”. Nie
pozwoliła mi dokończyć. Przerwała,
mówiąc z goryczą: „A ja właśnie
zrezygnowałam z kontraktu”. Na
swoje nieszczęście odpowiedziałam:
„To dobrze”. Przyznaję, że był to
nietrafiony skrót myślowy, bo zamiast wyrazić współczucie, prze-
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de wszystkim wzięłam pod uwagę
to, że naprawdę dobrze zrobiła ze
względu na swój zły stan zdrowia.
No i rozpętała się straszliwa awantura. Przyjaciółka oskarżyła mnie
o to, że zamiast wczuć się w jej
sytuację, przechwalam się swoimi
sukcesami. Ona nie pozwoliła mi
dokończyć, a ja niedostatecznie
wyraziłam empatię.
„Jeśli chcesz mieć przyjaciół,
pozwól aby przyjaciele byli lepsi
od ciebie – mówi Carnegie – Kiedy
jednak lepsi jesteśmy my, przynajmniej niektórzy z nich czują się gorsi
i są zazdrośni.” Okrutne, prawda?
Ale taka jest natura ludzka. Od tej
pory o swoich sukcesach mówię
tylko wtedy, kiedy mnie o to pytają.
Przejmijmy
cudzy
punkt widzenia.
Kiedy ludzie się mylą, nie wiedzą
o tym, są przekonani o własnej racji.
Nie należy ich za to potępiać, tylko
zadać sobie pytanie: jak ja bym
myślał/myślała na jego miejscu?
Warto nauczyć się patrzeć na świat
oczami innych ludzi. Gdybyśmy
zamienili się miejscami, być może
czułabym coś podobnego..? Okaż
zrozumienie dla odmiennego
punktu widzenia i współczuj. Jedyne czego ludzie potrzebują to
zrozumienie i współczucie. I każdy
z nas ma większe lub mniejsze, ale
najczęściej wyższe mniemanie o
sobie. Odwołaj się do szlachetnych
uczuć – każdy z nas jest w głębi
duszy idealistą i wierzy w intencje,
które są z gruntu dobre. Jeżeli dam
do zrozumienia, że uważam drugiego człowieka za uczciwego i szczerego, on się prawdopodobnie wobec
mnie takim stanie.
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Chwalmy.
Nagroda zamiast potępienia –
oto zasada, która spowodowała, że
zostałam śpiewaczką i wykonuję
zawód, który kocham i o którym
marzyłam.
Znów
przytoczę
anegdotę z własnego życia. Otóż w
szkole średniej u początków mojej
nauki śpiewu, nie szło mi najlepiej. Nie miałam dobrych fizycznych warunków do śpiewania, głos
był mały, prawie nikt w szkole nie
wierzył w to, że mogę w przyszłości
dobrze śpiewać. Pewnego dnia, gdy
ćwiczyłam w domu jakieś łatwe
pieśni dla początkujących, odwiedził
nas wujek. Rodzice chcieli, abym
coś przed gościem zaprezentowała.
Z trzęsącymi się ze strachu nogami
odśpiewałam – jeszcze bardzo wtedy słabo technicznie – pieśń Moniuszki. Po skończonym „występie”
wujek szczerze wykrzyknął: „Boże,
co za dar! To tak jakby ktoś sznur
pereł przed nami wysypał”. Czy
można sobie wyobrazić, jak na
mnie podziałały te słowa uznania?
Były szczerze wypowiedziane, nie
liczył się mój poziom techniczny,
ale ogólne wrażenie, jakie wywierał
mój niewyszkolony jeszcze głos.
Pochwały spowodowały we mnie
napływ wiary we własne siły i takie
zmiany, że zaczęłam się rozwijać.
Dziś jestem śpiewaczką, ale z
żalem patrzę, jak szkoły niszczą w
młodych artystach zapał do pracy.
Miałam jednak szczęście, że rodzina wspierała mnie i nie szczędziła
pochwał, gdy było trzeba. Bowiem
krytyka podcina skrzydła, a
pochwała inspiruje.
Na zakończenie chciałabym
dodać, że nie ma reguł, które
odnoszą się do wszystkich ludzi.
Jesteśmy tak różni od siebie, że
robi się naprawdę ciekawie Zasady

tu przytoczone sprawdzają się w
moim życiu, ale nie w odniesieniu
do każdego człowieka, jakiego spotykam na swojej drodze. Jednak lektura Dale’a Cernegie bardzo dużo
mnie nauczyła. Kiedyś myślałam, że
wystarczy być szczerym, „być sobą”,
mówić to, co się myśli – zwłaszcza
w artystycznym zawodzie. Teraz
wiem, że równie ważna jest POKORA, praca nad sobą, kontrola emocji w kontaktach z ludźmi. Może to
przynieść dużo wspanialsze owoce,
aniżeli emancypacja własnej woli,
osobowości, poglądów i wizji. █
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.

INWIGILACJA

CZYLI DO CZEGO

JEST ZDOLNA ZAZDROSNA

K BIETA
Sprawdzanie smsów, kontrolowanie wydatków, śledzenie poza domem, ciągłe telefonowanie, w końcu wynajmowanie detektywów i
„zawodowych uwodzicielek”.
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I

le jest zazdrosnych i podejrzliwych kobiet, tyle jest
pomysłów na udowodnienie
mężczyźnie, czegoś do czego nie chce się dobrowolnie
przyznać.
Każda z nas drogie panie, jeśli
obecnie jest, lub kiedykolwiek była
w związku, choć raz miała myśli typu
„on na pewno mnie zdradza”, „co
on tam kombinuje na boku?”, „czy
nie za bardzo się z nią spoufala?”.
Nieraz wystarczy niewinne spojrzenie skierowane w nieodpowiednią
stronę, rzucona mimochodem
uwaga, aby wzbudzić nasze obawy.
Większa część z podejrzliwych
przedstawicielek płci pięknej pozostanie tylko i wyłącznie przy takich jednorazowych myślach, gdyż
mają pewność co do stałości uczuć
swych partnerów, bądź też są silniejsze od chcącej zawładnąć nimi
zazdrości.
Jednak są też kobiety, które ulegają pokusie sprawdzenia, co robi ich mężczyzna,
kiedy nie przebywa z nimi. Kierowane zazdrością na początku
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wykorzystują do inwigilacji metody
znane od niepamiętnych czasów.
Pierwsze oznaki „zdrady” poszukiwane są na ubraniach ukochanego. Przecież wiadomo, że jeżeli
on ma coś na sumieniu to zdradzi
go zapach jego koszuli, bądź ślad
szminki na kołnierzyku. Kiedy
pierwsze przypuszczenia zostają
potwierdzone, trzeba zdobyć kolejne dowody, bardzo często wyimaginowanej zdrady.
Jedna z pań, z którą miałam
przyjemność
rozmawiać
opowiedziała mi o swojej koleżance,
która wyczuła „podejrzany” zapach
od swojego męża. Kiedy usłyszałam
od niej, że jej mąż ją zdradza nie
wiedziałam co powiedzieć. W
pierwszej chwili zamurowało mnie,
ale szybko się ogarnęłam i spytałam,
skąd wie, czy ma jakieś dowody.
Stwierdziła, że na razie nie ma
żadnych dowodów, ale wie to na
pewno, bo jej małżonek trzy dni
pod rząd pachniał damskimi perfumami i to różnymi. Powiedziałam
jej, że to żaden dowód, bo przecież
pracuje z ludźmi i nieraz zapaL-

Pierwsze oznaki
zdardy poszukiwane
są na ubraniach
ukochanego.
chy przechodzą. Obraziła się na
mnie, że jej nie wspieram. Po kilku
dniach przyszła znowu do mnie i
powiedziała, że mnie przeprasza,
że się uniosła poprzednim razem.
Co się okazało, jej mężczyzna chciał
jej zrobić niespodziankę na rocznicę
ślubu i kupić ekskluzywne perfumy,
dlatego też przesiąkł zapachami.
Uśmiałam się bardzo, a ona miała
nauczkę na przyszłość, żeby nie
wyciągać pochopnych wniosków.
Lecz, co począć, gdy nasze
wątpliwości nie zostają rozwiane w
dość krótkim czasie? Pomysłów jest
wiele, a dzięki postępowi technicznemu możliwości są praktycznie
nieograniczone.
Przeważnie zaczyna się od
sprawdzania smsów, kontrolowania
połączeń telefonicznych. Jeżeli coś
budzi podejrzenia, wtedy często
przeglądana jest korespondencja
mailowa, historia przeglądarki itp.
Problemem nie jest już też to, że nie
zna się hasła do konta, gdyż można
zatrudnić kogoś, kto je złamie. To
samo tyczy się kont bankowych,
bo co jak co, ale potwierdzenie
transakcji na zakup, kwiatów, czy
biżuterii, której my nie dostałyśmy

Sz

zczęsny, kto wiedząc o tym, że jest zdrad-

Na co można liczyć kiedy wynajmie się takiego detektywa w
spódnicy? Jak wypowiadała się
kobieta zajmująca się takimi zleceniami, one nie uwodzą, stwarzają
tylko sytuację, która może rozwinąć
się w coś więcej i chodzi o to, czy
mężczyzna skorzysta z okazji czy
nie? Są to codzienne sytuacje, np.
prośba o pomoc w wykonaniu
jakiejś czynności, a w ramach
podziękowania zaproszenie na
kawę, wymiana numerami telefonu,
nic zdrożnego. Budującym może
być stwierdzenie, że mało który
pan, zgadza się na dalsze spotkanie,
bądź wymienia się numerami telefonów.
Jednak są panie, których nic nie
przekona o tym, że mimo wszystko ich mężczyźni są wierni i nie
zdradzają. Będą wtedy próbowały
innych mniej wybrednych metod.
Dla nich niech przestrogą będą
słowa szekspirowskiego Jagona,
który zazdrość nazywa zielonookim
potworem, który niszczy osobę,
która jej ulegnie.
Mimo, że od momentu stworzenia tych słów minęło już kilkaset
lat są one nadal aktualne. Bezpodstawna zazdrość zabija niejeden związek. Dlatego też warto
czasem zaufać mężczyźnie, a on
odwdzięczy się nam tym samym.
Dzięki temu będziemy spokojniejsze i szczęśliwe. █

zon,

IWONA CZYŻYKOWSKA

to już dowód zdrady. Proszę też się
nie burzyć na te słowa, ale za pewne
wśród grona pań czytających, znajdzie się kilka, które choćby przez
chwilę myślały, aby coś takiego
zrobić.
Kiedy kobieta nie może sama
sprawdzić swych obaw, co robi?
Wynajmuje detektywa, który to
ma potwierdzić, lub zaprzeczyć
jej podejrzeniom. W Polsce od
kilku lat można zaobserwować
zjawisko, które staje się coraz popularniejsze. A mianowicie, zamiast samemu śledzić, wynajmuje
się do tego zawodowca. Interes ten
jest bardzo opłacalny co uwidacznia się poprzez specjalizację biur
detektywistycznych, właśnie w
śledzeniu „niewiernych” partnerów.
Ostatnio nawet w jednym z telewizyjnych programów była mowa o
„zawodowych uwodzicielkach”.
Kim one są? Panie te, to pracownice biur detektywistycznych, które
na zlecenie swoich klientek, mają
sprawdzić, czy ich partner skorzysta z okazji. To klientka określa, co
będzie wystarczającym dowodem.

„Strzeż się, panie, zazdrości! O, strzeż się
Tego potwora zielonookiego,
Co pożerając ofiarę - z niej szydzi.

Może nie kochać tych, co go zdradzili;

28 l.

Ale jak wielkie ten cierpi katusze,
Co wielbiąc wątpi, mając podejrzenie
Namiętnie kocha!”
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ss Bikini

RNATIONAL
z Nicole

W ostatni dzień czerwca
2012 odbyły się w Czerwonaku wybory Miss Bikini
International, w których
brało udział 20 finalistek,
najładniejszych dziewczyn
z całej Polski. Wygrała Dominika Kucharczyk a drugie
miejsce zajęła Anita Sikorska.
Imprezę prowadził pełen
humoru Jerzy Kryszak.
W suknie ślubne ubierał
oczywiście Salon Mody
Ślubnej NICOLE
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?
Jestem rodzicem

To jest umiejętność, którą musimy nabyć sami. Pomagają nam
w tym intuicja, różnego rodzaju
poradniki oraz zachowania, które
wynieśliśmy z domu rodzinnego. Złotej rady jak gładko przejść
przez ten okres nie ma. Nawet,
jeśli zakupimy dziesiątki książek
poświęconych wychowaniu dziecka, to nie mamy stuprocentowej
gwarancji, że stosując te wszystkie metody, postąpimy właściwie.
Każde dziecko jest inne, dziedziczy po nas różne cechy i to od
naszej pracy zależy, jakie będzie,
gdy dorośnie.
Od pierwszego momentu,
kiedy nasz maluszek przychodzi na świat, targają nami różne
niepokoje. Najpierw boimy się
tego, że zajmując się dzidziusiem
w nieodpowiedni sposób, zrobimy mu krzywdę. Martwimy się,
gdy płacze, bo potrzeba czasu, by
nauczyć się, w jaki sposób sygnalizuje swoje potrzeby oraz niezadowolenie. Z czasem nabieramy
już wprawy i mamy świadomość,
że póki jest zdany wyłącznie na
nas, jest bezpieczny. Później, gdy
dorasta, nasze
zadanie staje
się nieco trudniejsze. Nie
wystarczy już
bowiem dbać
tylko o to, by
był najedzony,
przewinięty
i wykąpany.
Teraz
trzeba
dołożyć
starań, żeby
właściwie się
rozwijał, poznawał, co jest dobre, a
czego ewidentnie robić nie wolno.
Często czytamy w prasie,
czy oglądamy w telewizji, do
czego zdolne bywają dzieci wychowane niewłaściwie. Budzą
w nas ogromny strach, historie,
w których nastolatkowie zdolni
są do okrucieństwa i przemocy. Zdarza się również, że wi-

Niepokoje
rodziców
czyli jak wychować mądre
i szczęśliwe dziecko

Bycie rodzicem to jedna z najtrudniejszych ról w życiu. Odpowiedzialności za
małego człowieka, poprowadzenia go w
odpowiednim kierunku, kształtowania
jego charakteru tak, by wyrósł na dobrą
i mądrą osobę, tego nie nauczymy się w
szkole.
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dzimy grupę kilkunastoletnich
chłopców siedzących na ławce
z piwem w ręku, czy papierosem. W większości słyszymy, że
winę ponoszą rodzice, ponieważ
złe nawyki najczęściej wynoszone są z domu rodzinnego. Brak
czasu, agresja względem siebie
i dziecka, niekiedy alkoholizm,
wywierają niewątpliwie zły wpływ
na zachowania młodych ludzi w
późniejszym czasie. Patrząc na to,
co się wokół nas dzieje, z olbrzymią
troską myślimy o własnym potomstwie.
Jak zatem sprawić, by nasze skarby nauczyć dobrych
zachowań? Według znawców tego
tematu, potrzebnych jest kilka
ważnych czynników: rozsądek,
cierpliwość, konsekwencja i komunikacja. Miłość bezgraniczna?
Owszem, ale… mądra. Częstym
błędem, który popełniamy jest
zbytnia pobłażliwość. Sądzimy,
że jeżeli pozwolimy dziecku na
wszystko, będzie szczęśliwe. Nie
potrafimy mu odmówić niczego,
jego płacz wzbudza w nas poczucie, że jesteśmy złymi rodzicami,
bo nie umiemy sprostać oczekiwaniom malucha. Tymczasem
on, wykorzystując nasze słabości,
szybko zyska nad nami przewagę,
utwierdzając się w przekonaniu,
że kiedy zrobi nam scenę, na pewno osiągnie swój cel, bo my, dla
świętego spokoju mu ulegniemy.
Dziecko
musi
wiedzieć,
że obowiązują pewne zasady,
których należy przestrzegać.
Kiedy sami je zmieniamy, nawet
w błahych sprawach, tracimy
wiarygodność. Powiedzmy, że
ustalimy, że przed obiadem nie
jemy żadnych słodyczy. Przychodzi nasza pociecha i prosi
gorąco o cukierka, tylko jednego. Prawidłowym zachowaniem
byłoby, gdybyśmy powiedzieli „nie, ponieważ umawialiśmy
się, że zjesz je na deser.” Niestety,
w większości bywa tak, że patrzymy na smutną minkę i robi nam

się żal, zgadzamy się mówiąc, „no dobrze, ale tylko jeden.” I już wiadomo, że chociaż nam się to wydaje mało
znaczące, dajemy dziecku sygnał, że jesteśmy „do urobienia” w każdej sytuacji. Dlatego, jeśli już wytyczamy jakieś
granice, to ich nie przekraczajmy, bo w innym przypadku,
całe działanie jest pozbawione sensu.
Konsekwencja jest również niezbędna, gdy decydujemy się na wprowadzanie kar, lub nagradzania
za dobre uczynki. Nieraz, w chwili złości nakładamy na
dziecko karę, np. „nie obejrzysz dziś bajeczki, ponieważ
byłeś niegrzeczny.” Po jakimś czasie, kiedy już ochłoniesz,
a ono dodatkowo ślicznie Cię poprosi, zmieniasz zdanie
i włączasz. Oboje jesteście zadowoleni, bo malec dopiął
swego, a Ty pomyślisz, że skoro już się czymś zajął, to
możesz spokojnie coś zrobić w domu, albo odpocząć.
Jednak z kary nic nie wyniknęło i z
pewnością następnym razem będzie
podobnie.
Tak samo bywa z nagradzaniem.
Jeśli już coś obiecamy, spełniajmy
to. Dziecko ma niesamowitą pamięć
i kiedy wydaje nam się, że pewnie
zapomniał, że miałaś mu coś kupić, ono
przypomni Ci to w najmniej odpowiednim momencie, nawet po kilku dniach
i będzie Ci głupio. Specjaliści jednak
nie pochwalają tej metody, by za każdą
dobrze wykonaną rzecz nagradzać. W końcu wszystkie
czynności, które musi wykonać, będą kojarzyć mu się
wyłącznie z tym, że coś za to dostanie, a fakt, że np. zabawki trzeba zawsze posprzątać po skończonej zabawie,
po prostu umknie. Według nich znacznie lepiej działa
pochwała, niż różne słodkie fanty, czy drobne upominki.
Dzieci cudownie się cieszą, gdy im się uzmysłowi, jak fantastycznej rzeczy dokonały, jakie są wspaniałe i odpowiedzialne.
Swego czasu wiele kontrowersji dotyczyło stosowanie klapsów, jako metody wychowawczej. Nadal
jest wielu zwolenników tego rodzaju kary, chociaż psychologowie są zgodni: bicie, zamiast korzyści, uczy jedynie agresji i pokazuje tylko tyle, że silniejszy wygrywa.
Trudno się z nimi nie zgodzić. Zastanawiałaś się kiedyś,
dlaczego kłócąc się z mężem, czy innym dorosłym, nikt
z Was nie okłada się po czterech literach? To dlaczego
bije się dzieci? Bo demonstruje się w ten sposób, kto tu
rządzi. Jeśli się jednak zdecydujesz na to, nie zdziw się,
kiedy po pewnym czasie twoja latorośl sama ci przyłoży,
jak ją zdenerwujesz. Albo pobije rówieśnika na placu zabaw, jak podwędzi jej łopatkę. Czasem ciężko zapanować
nad emocjami, ale znacznie lepszym pomysłem jest
wyjść na chwilę, żebyście oboje ochłonęli, niż wspólnie
wyładowywać na sobie złość.
Często bunt małego człowieka wynika z braku zainteresowania. Pochłonięci pracą zawodową i tą domową,

nieraz nie znajdujemy czasu, by wsłuchać się w potrzeby
naszych pociech, na prośbę o wspólną zabawę reagujemy
dość obcesowo, odsyłając je do rysowania, lub wymyślania
samodzielnych zabaw, co skutkuje ich złym zachowaniem,
bo wtedy z pewnością zwrócą na siebie naszą uwagę.
Duże nadzieje pokładamy w przedszkolu. Wydaje
nam się, że tam dziecko nauczy się ogłady. I jest to prawda. Właśnie przez wprowadzanie ze strony wychowawców reguł, które wszyscy muszą przestrzegać. Kadrze
przedszkola jest troszkę łatwiej, ponieważ realizują swoje
założenia, nie będąc tak silnie związani miłością z dziećmi,
jak matki. Jeśli coś robią źle, zwracają im uwagę, jeśli dobrze, chwalą. Wyuczone zasady jednak nic nie dadzą, jeśli
po zamknięciu przedszkolnych drzwi o nich zapomną,
wracając do swojego zwykłego domowego rytmu.
Kiedyś pewna pani zaskoczyła mnie
na placu zabaw pytaniem, czy moja córka
chodzi do przedszkola. Odpowiedziałam,
że owszem, ale zainteresowałam się, dlaczego pyta? „Dlatego, że tak pięknie się bawi
i jest taka grzeczna. I mam nadzieję, że
jak mój syn pójdzie od przyszłego roku, to
skończą się problemy z jego wariactwami i
może wreszcie odetchnę.” To nie do końca
tak jest. Nie wiedziała przecież, że moje
dziecko również potrafi dać do wiwatu,
kiedy coś jest nie po jego myśli. Nie warto
więc pokładać wszystkich nadziei w tym, że ktoś wykona
całą robotę za nas.
Najważniejsza w naszej relacji jest odpowiednia komunikacja. Maluszkom znacznie trudniej jest
wytłumaczyć coś tak, by od razu pojęły, o co nam chodzi. Nie ma sensu robić im wykładów, bo dość szybko się
znudzą. Nieco starszym dzieciom już łatwiej zrozumieć,
że czegoś nie wolno. We wszystkich działaniach potrzebna jest równowaga. Nie warto być ani zbyt apodyktycznym, ani zbyt uległym. Pamiętajmy, że na tym etapie to od
nas zależy, jak nauczą się postrzegać świat i innych ludzi.
Temat pozostawiam do przemyślenia wszystkim rodzicom. Tu nie pomogą żadne mądrości, ani poradnik, ani
osoba z jakimkolwiek doświadczeniem nie jest w stanie
dać odpowiednich wskazówek, mogą jedynie pokazywać
różne możliwości. Dziecko to nie przedmiot, do którego pisze się instrukcję obsługi. Każdy ma indywidualne
podejście, własne poglądy i najlepiej wie, co jest dobre dla
jego brzdąca. Najważniejsze, byśmy mieli w sobie zapał i
poświęcali maksimum czasu na bycie z nim, rozmawiali,
poznawali jego potrzeby. Żebyśmy budowali właściwe relacje, zyskali szacunek. Jeśli to nam się uda, to za kilka, czy
kilkanaście lat z każdym problemem zwróci się właśnie
do Nas, a nie do kolegów z podwórka. █
AGNIESZKA WITKOWSKA
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D

rogie Portalowiczki i Portalowicze!
Dziś zapraszam Was w bardzo ciekawą
i pełną przygód podróż do Barcelony, drugiego po Madrycie największego miasta
Hiszpanii.

Barcelona liczy 1,5mln mieszkańców i niewątpliwie
jest jednym z najpiękniejszych, europejskich miast.
Zaoferuje Wam przeżycia zarówno kulturalne, rozrywkowe, kulinarne, jak i...sportowe!.
Ogromnym plusem miasta jest to, iż posiada wspaniałą, ocienioną palmami plażę, na której możemy przez kilka dni poleniuchować gdy już
zmęczymy się bieganiem po zatłoczonej La Rambli
lub oglądaniem niezliczonej ilości bardzo ważnych
zabytków. W pobliżu plaży znajduje się port z reprezentacyjnymi, nowoczesnymi budowlami olimpijskimi.
La Rambla to najsłynniejsza ulica Hiszpanii, która tętni
życiem o każdej porze dnia i nocy. Ta zabytkowa aleja schodząca w kierunku morza to skupisko kiosków
z gazetami, ptaków w klatkach, straganów z kwiatami,
wróżbitów, muzyków i mimów. Do słynnych budynków
La Rambla należą Opera Liceu, wielka hala targowa La
Boqueria (którą należy koniecznie odwiedzić w dzień

targowy!) oraz kilka wspaniałych rezydencji. Na pewno
sprawi Wam też przyjemność wizyta w Erotic Museum
położonym przy La Rambli.
Po zachodniej stronie La Rambli znajduje się
przewspaniała gotycka dzielnica, która jest jedną
z najrozleglejszych i najbardziej harmonijnych
średniowiecznych starówek Europy. Wśród labiryntu
uliczek i placyków wznosi się niezwykła gotycka katedra. Na dziedzińcu otoczonego krużgankami wirydarza
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katedralnego rosną palmy oraz spacerują gęsi, trzymane
tu zgodnie z wielowiekową tradycją. Natomiast bazylika
Santa Maria del Mer oraz średniowieczny Pałac Królewski, obok którego, pod ziemią ciągną się największe
na świecie ruiny miasta rzymskiego to dwa pozostałe
obiekty, których nie wolno przeoczyć.
Barcelona to również, a może przede wszystkim,
secesja i geniusz Gaudiego, architekta-wizjonera, który
nadał temu miastu wyjątkowy charakter. Projekty artysty zostały wcielone w życie i dziś
świadczą o wielkiej odwadze i otwartym umyśle jego mecenasów i
zleceniodawców. Nigdzie indziej
na świecie nie powstały tak oryginalne dzieła architektoniczne
jak wciąż jeszcze niedokończona
Sagrada Familia, bajkowy Park
Guell, zapierająca dech w piersiach kamienica Casa Batllo oraz
wyjątkowa w swej formie Casa
Mila. Na każdym kroku można
spotkać pocztówki , kalendarze,
kubki, breloczki i inne pamiątki z
wizerunkami tych budowli. Bajkowy styl Gaudiego, w
którym fantazja artysty nie znała żadnych ograniczeń
sprawił, że rozsławił on swoje miasto do tego stopnia iż
dzisiaj pod jego realizacjami zbierają się tłumy turystów,
a kolejki do kasy po bilety ciągną się po kilkadziesiąt metrów. Jest to niewątpliwie duży minus gdyż w tak gęstej
atmosferze prawie niemożliwe jest kontemplowanie ich
piękna. Najbardziej jednak zdumiewającym jest fakt iż
w tych zabytkach znajdują się prywatne apartamenty
zamożnych mieszczan, tak jak to było też ponad sto lat
temu gdy powstawały.
Barcelona to miasto sztuki przez duże „S”. Czterech

największych hiszpańskich artystów
to właśnie katalończycy tworzący
w Barcelonie. Antoni Gaudi, Pablo
Picasso, Salvador Dali i Joan Miro.
Barcelońskie muzea z dziełami
wszystkich czterech oblegane są już
od samego rana przez spragnionych
wizualnych doznań miłośników sztuki.
Dla tych młodożeńców, którzy
interesują się piłka nożną Barcelona ma do zaoferowania niezwykłą
podróż do świata tegoż najpopularniejszego sportu. Tutaj bowiem
znajduje się siedziba klubu FC Barcelona. Zwiedzanie stadionu z zapleczem i olbrzymiego muzeum sportu
oraz wizyta w klubowym sklepie ze
strojami sportowymi i pamiątkami
może zająć kilka długich godzin.
Jeśli do Barcelony wybierzemy się
w terminie, w którym odbywa się
mecz piłkarski to nie wolno nam
przepuścić takiej okazji. Najniższe
ceny biletów – 30 Euro, najwyższe – ponad 1000

Euro. W pierwszym przypadku będziemy siedzieli na
najwyższej trybunie stadionu, w drugim mamy miejsce w loży vipowskiej, elegancki obiad, nocleg w hotelu
oraz rozmowę z piłkarzami. Stadion, który mieści 100
000 osób pęka w szwach a kibice ubrani w klubowe koszulki, szaliki, czapeczki czy chusty gorąco dopingują
swoich ukochanych piłkarzy. Warto choć raz w życiu to
zobaczyć i poczuć się jak rodowity Barcelończyk. A po
meczu udać się do pobliskiego pubu na piwo aby wraz
z hiszpańskimi kibicami opijać zwycięstwo gospodarzy.
Natomiast tym, których piłka nożna nie interesuje
proponuję
z m y s ł o w y
wieczór
przy
dźwiękach
hiszpańskiej
m u z y k i
połączony
z
niezwykłym
pokazem tańca
flamenco. Wiele
restauracji oferuje tzw. pakiet:
kolację, drinka
i show w jednej
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cenie ok. 60 Euro.
Gdy zmęczy nas miasto powinniśmy koniecznie
udać się na całodniową wycieczkę do najświętszego
miejsca Katalonii, pobliskiego klasztoru Montserrat,
położonego wysoko w skalistych górach. Jest to miejsce pielgrzymek Hiszpanów oraz znane miejsce kultu.
W bazylice znajduje się słynna rzeźba Czarnej Madonny. Legenda głosi, że wyrzeźbił ją sam św.Łukasz
a przywiózł św. Piotr w 50 roku. W 1881 roku Czarna
Madonna została ogłoszona patronką Hiszpanii.
Oprócz wrażeń estetycznych, duchowych i artystycznych oraz sportowych emocji Barcelona oferuje nam również doznania smakowe i kulinarne.
Katalońskie suszone wędliny cieszą się zasłużoną sławą
w całej Hiszpanii w szczególnie pikantna kiełbasa fuet.
Tradycyjne potrawy można zjeść w małych rodzinnych
restauracjach, barach tapas w zwłaszcza na wspaniałych
lokalnych targach. Oryginalną potrawę możemy popić
miejscowym winem Cava, jednym z bardziej cenionych
towarów eksportowych Hiszpanii. A jeśli chcemy
dowiedzieć się czegoś więcej na temat produkcji tego
szlachetnego trunku to wiele okolicznych winnic oferuje zwiedzanie połączone z degustacją.
Barcelona to wymarzone

miasto na tygodniową podróż wakacyjną, narzeczeńską,
przyjacielską, rodzicielską a nawet poślubną….Możemy
tu zarówno poleniuchować na gorącym piasku pod palmami, jak również dokształcić się kulturalnie, duchowo
i artystycznie. Do czego Was gorąco zachęcam.
Lektura obowiązkowa
Transport: Po Barcelonie poruszamy się metrem, autobusem oraz na piechotkę. Można wykupić sobie Barcelona Card, kartę, która uprawnia nas do darmowych
przejazdów transportem publicznym (metro, autobusy
miejskie dzienne i nocne, linii miejskich FGC, tramwaje, pociąg w stronę lotniska, i Renfe w strefie 1),
zniżek oraz darmowych wstępów do muzeów, teatrów,
parków rozrywki, nocnych lokali, sklepów, restauracji
oraz innych usług Koszt 5-dniowej karty - 30 euro. Bilet
10 przejazdowy – 6 euro, pojedynczy – 1,25 euro.
Waluta: Do Hiszpani wolno wwieźć dowolną kwotę,
jeżeli jednak przekracza ona 6000euro należy to zgłosić.
Czeki podróżne można wymieniać w bankach, kantorach wymiany, niektórych hotelach i sklepach. Banki w
Katalonii czynne są od 8.00 do 14.00 z wyjątkiem lipca i
sierpnia kiedy prawie wszystko jest zamknięte.. najlepszy kurs wymiany oferują banki, najniższy jest w bankomatach.
Noclegi: Koniecznie należy zarezerwować przed
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przyjazdem gdyż w Barcelonie przez okrągły rok jest mnóstwo turystów. Za łóżko płacimy od ok. 20 euro w schroniskach młodzieżowych
na wieloosobowej sali do ok. 300 euro w ekskluzywnych hotelach.
Wyżywienie: Restauracji i barów jest do wyboru do koloru. Na
każdą kieszeń. Pożywny obiad można zjeść już za 10 euro w lokalnym barze przy bocznej uliczce. Natomiast na La Rambli wieczorem roi się od „naganiaczy”, którzy zapraszają zmęczonych turystów
do środka. Ceny w „turystycznych” knajpkach zaczynają się od 20
euro – do ok. 50 za trzydaniowy posiłek i pół butelki wina..
Toalety: Publiczne, płatne toalety należą w Kataloni do rzadkości.
Większość ludzi korzysta z toalet w barach i restauracjach, domach
towarowych lub hotelach.
Zwiedzanie: To nie lada wyzwanie! W Barcelonie setki turystów
codziennie czekają w długich kolejkach aby dostać się do kilku najbardziej słynnych obiektów. Do niektórych, jak np. pałacu muzyki
katalońskiej, trzeba zarezerwować sobie bilet już dzień lub dwa dni
wcześniej. Ceny biletów wstępu są raczej wysokie: Sagrada Familia:
11,5 euro z przewodnikiem, Casa Batlo – 16 euro, Camp Nou – 9,90
euro, Casa Mila – 12 euro, Park Guell – na szczęście za darmo. █
Text i fot: wasz fotograf

AGNIESZKA MEISNER
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„Piękno kobiety musi

być widoczne

w oczach (…)”
~Audrey Hepburn
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K

iedy przyglądam się fotografiom z akcji charytatywnych
Audrey Hepburn zestawionych na oficjalnej stronie
aktorki, zauważam błyskawicznie jedną, wyróżniającą
się rzecz. Uśmiech i radość nie tylko malowaną na ustach, lecz wyraźnie tkwiącą w spojrzeniu.
I jak kiedyś powiedziała: „najbardziej ze wszystkiego, lubię
się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka”, po dziś dzień,
nikt nie wątpi w rację tych zdań.
Siłą napędową do pomocy w krajach ubogich był nie tylko
pamięciowy obraz sytuacji z II wojny światowej w Holandii,
ale również ten sam, zauważalny wszędzie uśmiech, który miał
stanowić nadzieje, dla wszystkich tych, których warunki Audrey
wielokrotnie opłakiwała.
Zaznawszy w dzieciństwie uczucia głodu i niedostatku, Hepburn w 1988 roku podjęła chęć działania na rzecz dzieci z krajów „Trzeciego Świata”. Występując jako Ambasador Dobrej Woli
przy UNICEFie, tym samym uczestnicząc w ponad 50-dziesięciu
misjach charytatywnych.
Uśmiech Audrey zaprowadził ją przede wszystkim na szczyt
kariery aktorskiej. Właściwie Audrey Kathleen Ruston (ojciec
dodał późniejszy człon dawnych krewnych) swój rozwój skupiła
na balecie. I być może w kartach historii zapisałaby się jako słynna
prima 42balerina, jednakże mimo świetnego rozwoju i przygotowania (szkoła tańca w Londynie), Marie Rambert wykluczyła
tę możliwość przez wzrost i złe odżywanie, co spowodowała okupacja w Holandii. Ufając słowom Rambert, młoda, piękna Audrey
spróbowała swych sił jako modelka. Szybko jednak jej wizerunek i spontaniczność zostały zauważone przez reżyserów, a Hepburn mimo słabej jeszcze rozpoznawalności, otrzymała obsadę
w pierwszych produkcjach filmowych. Jej debiut w 1948 roku
to „Holenderski w 7 lekcjach”. Warto jednak wspomnieć pewne
wydarzenie, które również miało wpływ na dalszy sukces Audrey.
Otóż podczas wojny młoda Hepburn pracowała jako ochotniczka
w holenderskim szpitalu. Opatrywała alianckich żołnierzy, wśród
potrzebujących był brytyjski spadochroniarz – Terence Young,
który 20 lat później wyreżyserował film „Doczekać zmroku” z
udziałem Audrey. Z czasem o wizerunek aktorki upomniało się
Hollywood. A pierwszy amerykański film „Rzymskie wakacje”
(1953), zaprowadziły Hepburn na czerwony dywan po Oskara,
Złoty Glob i Nagrodę Akademii Filmowej.
Stała się nietuzinkową ikoną świata mody i gwiazdą filmową
w Hollywood. 1961 roku zagrała główną rolę w filmie „Śniadanie
u Tiffany’ego” – który jest symbolem kina XX wieku, z czarnymi sukienkami od Givenchy’ego oraz blond pasemkami. Można
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by rzec, że scenę w scenie prezentuje film „Historia
Audrey Hepburn”(2000), który rozpoczyna się od
nagrań Audrey w roli Holly (obsada Jenifer Love
Hewitt). Początkowo jednak pomysł na aktorkę był
inny, filmową Holly w „Śniadaniu u Tiffany’ego” upatrywano w Marylin Monroe. Jednak samej Marylin
odradzano przyjęcie roli, nieadekwatnej do jej nowego wizerunku.
16Inne filmy jak „ Sabrina” (1954), „Historia
Zakonnicy” (1959), „My Fair Lady” (1964), czy sztuka teatralna „Ondyna” (1954), przyniosły jej sporo nominacji i nagród, w tym Tony za najlepszą
aktorkę teatralną. To właśnie podczas powstawania
scenariusza teatralnego, Audrey poznała swojego
pierwszego męża. Tego samego roku para została
małżeństwem. W przebiegu kariery aktorskiej Hepburn istotne są również niezrealizowane produkcję,
w których nie chodziło o rozgłos. Wynikały one
bowiem między innymi z przykrych wspomnień wojennych czy wartości jakimi kierowała się aktorka.
Tak było w przypadku „Pamiętników Anny Frank”,
które zbyt mocno przypominały Audrey sytuację w
jakiej znalazła się podczas okupacji. Ostatni film w
jakim zagrała aktorka to „Na zawsze” (1989), już potem ograniczając swój obszar twórczości do programu telewizyjnego „Ogrody Świata” oraz działalności
na rzecz dzieci.
Jej kariera osiągnęła szczyt już w połowie lat
50-dziesiątych, a do 2005 roku była jedną z 9 osób,
które zdobyły Oskara, Tony, Emmy i Grammy.
Jako wielka osobistość Hollywood rok po występie
Marylin czyli w 1963 roku, Audrey zaśpiewała słynne
„Happy Birthday Mr. President” w ostatnie urodziny
prezydenta J. F. Kennedy’ego.
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Pokochał ją cały świat, za niepowtarzalną urodę,
grację i spontaniczność. Do dziś, w wielu rankingach Audrey Hepburn 37uznaje się za najpiękniejszą
kobietę wszech czasów, przodującą na okładkach
światowych magazynów.
Cała jej twórczość nie opierała się wyłącznie na
sławie, a przyjemności jaką czerpała, wiedząc jak
potrafi emanować na rzeszę widzów, przyznała to
mówiąc: „uwielbiam dostawać listy od ludzi, którzy
mówią, że mieli kiepski dzień, więc poszli do kina
i zobaczyli jeden z moich filmów, a on całkowicie
zmienił ich humor”.
Mimo rychłej śmierci Audrey 1993 roku, Hollywood, UNICEF nigdy nie zapomni tak znamiennej osobistości. W 2003 roku w 50-dziesiątą rocznicę
zdobycia Oskara za główną rolę w filmie „Rzymskie
wakacje”, Włosi zorganizowali wystawę z eksponatami i fotografiami, by mimo upływającego czasu,
jeszcze raz przypomnieć i pokazać wielką aktorkę
i modelkę. Istotna jest jej rola i wpływ na światową
kinematografię, jednakże Hepburn od początku
prezentowała coś więcej niżeli niepowtarzalną,
ciekawą kreację w danej obsadzie. A najpiękniejszy
fakt, czyli udział w misjach, między innymi w Somalii, Bangladeszu sprawia, że dostrzegamy w Audrey
człowieka urodzonego „z ogromną potrzebą czułości
i straszliwą potrzebą dawania”.
I gdyby każdy mógł pozwolić sobie na codzienny
uśmiech. Obudzić w sobie tę najznamienitszą cechę –
radość o której Audrey mówiła. Być może bylibyśmy
jeszcze bardziej piękniejsi wewnętrznie. █
MAGDALENA SOBCZAK
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łaściciele
niedużych
sklepów mają nie lada
problem, od kiedy
nastała era Internetu.
Dziś trudno byłoby
znaleźć osobę, która nie kupiła
chociaż jednej rzeczy korzystając z
tego dobrodziejstwa nowoczesności.
W sieci można kupić wszystko, nie ruszając się z domu. Jest
to niewątpliwie wielka wygoda,
ponieważ przy naszym tempie życia
rzadko nam się chce wędrować od
sklepu do sklepu w poszukiwaniu
wymarzonego przedmiotu. Znacznie
łatwiej jest usiąść wygodnie w fotelu i
z laptopem na kolanach przeszukiwać
strony, oglądać, wybierać, a kiedy już
się na coś zdecydujemy, robimy przelew z konta bankowego i pozostaje
tylko oczekiwanie, aż listonosz, czy
kurier zadzwoni do naszych drzwi.
Proste, prawda?
Przez Internet kupują zarówno
mężczyźni, jak i kobiety. Panowie
głównie części do sprzętów elektronicznych, ponieważ łatwiej im
wpisać odpowiednią nazwę, znaleźć i
zamówić, niż jeździć w różne miejsca
bez gwarancji, że dostaną to, czego
potrzebują. Panie, hmm… Znając
naszą słabość do zakupów, potrafimy
spędzić godzinę przed ekranem monitora, by dobrać wazon do wystroju
salonu. O ciuchach i dodatkach nie
wspomnę.
Sprzedawcy mają do zaoferowania
towary zarówno nowe, jak i używane.
Te drugie wybierane są głównie ze
względów finansowych. Nie każdego
bowiem stać na rzeczy „z metką”. Szczególnie młodzi rodzice korzystają
z takiego rozwiązania, bowiem dzieci bardzo szybko wyrastają z ubranek, a za nieduże pieniądze można
się pokusić o małą wyprawkę dla
brzdąca, tym bardziej, że w skład takiego zestawu nieraz wchodzą różne
części garderoby, więc za jednym
zamachem można ubrać dziecko od
stóp do głów.
Nikogo nie zraża też opłata za
przesyłkę. W końcu nie wszystkie obiekty handlowe znajdują się
o krok od domu, w większości tr-

zeba gdzieś dojechać, a paliwo lub
bilety komunikacji miejskiej także
kosztują. Zresztą i na poniesione
koszty jest rada. Można namówić kilku znajomych, którzy akurat też są
zainteresowani zakupem i spokojnie
podzielić się wydatkiem związanym
z dostawą.
Największą obawą konsumentów
jest, jak nietrudno się domyśleć to, by
nie zostać oszukanym. W większości
transakcje odbywają się na zasadzie,
by najpierw klient wpłacił pieniądze i
dopiero wtedy produkt jest wysyłany.
Znane są przypadki, że towar nigdy
nie dotarł do odbiorcy, choć był
opłacony, a po nieuczciwym handlowcu nie został ślad, dlatego, jeśli
mamy komuś zaufać, wybierajmy
oferty od osób, które prowadzą taką
działalność od dłuższego czasu i zebrali dużo pochlebnych opinii od poprzednich nabywców.
Pamiętajmy też o tym, by
zachować umiar i nie wpaść w
pułapkę
wirtualnych
zakupów.
Przemyślmy zawsze, czy to, co chcemy kupić, jest nam naprawdę potrzebne. Dzięki temu, że za pomocą
paru kliknięć możemy zapełnić szafę,
lub wyposażyć mieszkanie, nie mamy
oporów, by zrobić kolejny przelew.
Niestety wkrótce może się okazać, że
przez te małe szaleństwa nie mamy za
co żyć do końca miesiąca.
Bardzo spodobała mi się metoda
mojej znajomej, z którą rozmawiałam
na ten temat. Posiada ona spore
doświadczenie, ponieważ nie tylko
kupuje, ale i wyprzedaje niepotrzebne rzeczy. „Często zaopatruję
się przez internet nie tylko z braku
czasu, ale sprawia mi to po prostu
przyjemność, lubię troszkę dłużej
zastanowić się nad wyborem, a w niektórych sklepach jest to niemożliwe
poprzez sprzedawców, którzy usilnie
chcą mi „pomóc”, w rezultacie jedynie mnie rozpraszają i tracę ochotę na
kupno. A tak, mogę pooglądać różne
oferty, porównać ceny, wstrzymać
się z decyzją, gdy nie jestem pewna.
Tą drogą nabyłam nie tylko ubrania,
ale i sprzęty potrzebne w kuchni, a
nawet kanapę. Sama też sprzedaję,
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zwykle obejrzane już filmy dvd, czy
przeczytane książki. Do tej pory
tylko raz zdarzyło się, że miałam problem ze sprzedającym, zamówiłam
pościel, którą chciałam dać w prezencie mojej mamie na imieniny,
niestety mimo wielu ponagleń, wciąż
nie otrzymywałam przesyłki. Na
szczęście w końcu udało się odzyskać
pieniądze, chociaż byłam zawiedziona, bo zależało mi na tym produkcie.”
Kiedy zapytałam, jak radzi sobie z wydatkami, odpowiedziała:
„Wpadłam na pomysł, żeby założyć
oddzielne konto bankowe, przeznaczone tylko do tego celu. Wpłacam
na nie tylko taką kwotę, którą mogę
przeznaczyć w danym miesiącu na

dy wyszukałam niedrogi rozkładany
fotel, który w opisie zachęcał swą
dobrą jakością, a po obejrzeniu
okazało się, że właściciel trzymał go
na strychu, gdzie pokryły go kurz i
wilgoć. Natomiast moja koleżanka
znalazła przepiękną szafę i jest z
niej bardzo zadowolona, więc nie
ma reguły, trzeba po prostu mieć
odrobinę szczęścia. Dużą zaletą jest
to, że sprzedaż nie jest prowadzona wysyłkowo, odbiera się towar
osobiście, zatem zanim zapłacimy,
można go obejrzeć i zrezygnować,
gdy nie spełnia naszych oczekiwań.
Ostatnimi czasy niesłychaną
popularnością cieszą się tzw. „zakupy grupowe.” Tutaj zasada jest nieco

Prawdziwą furorę robią też lokalne portale,
w których każdy może wystawić zbędne
meble, lub inne przedmioty za symboliczną
kwotę, lub oddać za darmo
zakupy. Dzięki temu nie nadwyrężam
domowego budżetu bardziej, niż
mogę sobie na to pozwolić.”
Prawdziwą furorę robią też lokalne portale, w których każdy może
wystawić zbędne meble, lub inne
przedmioty za symboliczną kwotę,
lub oddać za darmo. Najczęściej
korzystają z nich osoby wynajmujące
mieszkania, chcąc tanim sposobem
wyposażyć je w sprzęty potrzebne
do codziennego funkcjonowania.
Niestety, tutaj istnieje większe
prawdopodobieństwo, że trafimy na
rzecz w nieco gorszym gatunku, niż
przedstawiające je zdjęcie na stronie.
Przekonałam się o tym osobiście, kie-
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inna. Serwis prowadzący takiego rodzaju usługi może nam zaproponować
szeroki wachlarz atrakcji; ciekawe
wycieczki w kraju i za granicą,
różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, lub wejściówki na duże imprezy
za połowę ceny, ale pod warunkiem,
że chęć wzięcia udziału w takim
przedsięwzięciu wyrazi określona
liczba chętnych. Rejestrując się,
mamy wgląd, ile osób jest już zainteresowanych i wiemy, jaka jest szansa na realizację danej oferty. Jeśli
mamy ochotę na tanie wakacje i chcemy, by doszły do skutku, możemy
sami zmobilizować znajomych, by
do nas dołączyli, by zebrała się jak

największa grupa, wówczas możemy
sporo zaoszczędzić na wypoczynku.
Niezależnie od tego, jak chcemy wydać pieniądze, czy w realnej, czy wirtualnej rzeczywistości,
najważniejszy jest zdrowy rozsądek.
Czasem nietrudno go stracić, wśród
tylu pokus okazyjnych cen. Nie pozwólmy na to, byśmy stali się niewolnikami zakupów, żebyśmy pewnego
dnia nie stwierdzili ze smutkiem, że
więcej straciliśmy, niż zyskaliśmy. █
AGNIESZKA WITKOWSKA

31 l.

Relacja z koncertu promocyjnego
książki

“Spotkania”
Justyny Reczeniedi
29 czerwca 2012 r. w zaciszu starych dębów w Teatrze Letnim odbyła się
promocja książki „Spotkania” Justyny Reczeniedi w Milanówku MieścieOgrodzie.

Było to niezapomniane SPOTKANIE – indywidualna podróż
po kobiecej duszy przy dźwiękach
muzyki w jazzowych i latynoskich
klimatach. Autorka książki nie jest
tylko pisarką, ale przede wszystkim
śpiewaczką i dlatego postanowiła
wprowadzić publiczność w nastrój
swoich opowiadań poprzez śpiew i
muzykę.
Towarzyszył jej zespół prawdziwych wirtuozów w składzie:
Marcin Olak – gitara, Konrad Kubicki – kontrabas, Szymon Linette
– perkusja. Usłyszeliśmy „Over the
rainbow”, „Moon river”, „Autumn
lives” „Summertime”, „Besame mucho” i in.
Fragmenty książki przeczytała
Magdalena Koperska – wydawca książki, prezes wydawnictwa
“ANAGRAM”. Licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć
odpowiedzi na intrygujące pytania,
które zadawała autorce Kinga Wojciechowska – redaktor naczelna i
wydawca “PRESTO”, nowego magazynu o muzyce klasycznej. Gospodarzem wieczoru była Anna Osiadacz
– dyrektor Milanowskiego Centrum
Kultury.
Po koncercie wspaniała aura po-

godowa pozwoliła na podpisywanie
książek, degustację wina, rozmowy i
miłe spędzanie czasu z Justyną Reczeniedi i jej gośćmi. Artystka wyglądała
przepięknie w kreacji od Kamy Ostaszewskiej – delikatnie połyskującej
sukni z tkaniny wysadzanej cekinami, długiej, ale przezroczystej – specjalnie zaprojektowanej na ten wieczór.
A oto jak uroczystość zapisała się
w pamięci tych, którzy tam byli:
„Piękny był ten wieczór...Delikatne trele wieczorne ptaków wplatały się
w subtelną ekspresję słów i dźwięków...
(...) Wiele jest piękna w tym świecie,
jak świadczą różne źródła typu “Beautiful Planet Earth”, ale w przypadku
Justyny jest to jakaś zdolność do tworzenia środowiska, w którym to piękno
może funkcjonować. A to środowisko
można nazwać prawdziwym kulturalnym rajem. Nie tworzonym przeciwko komuś, z wiecznym poczuciem
krzywdy, z kompleksami, ale czymś
bardzo konstruktywnym, pozytywnym. Justyna zdaje się mówić: to tylko
od nas zależy, czy świat będzie lepszy,
czy ludzie bardziej będą wobec siebie
życzliwi...No i tak się właśnie dzieje...”
Lech Koczywąs

„Cudowne SPOTKANIE... Bardzo
dziękuję”
Grażyna Borowiecka
„Byliśmy tam.
I to był piękny wieczór po ciężkim
dniu. Jak miło nam było wśród ludzi
zasłuchanych w muzykę i literaturę.
Ten wieczór był gorący i swingujący.
Ale nam też go już nikt nie odbierze.”
Krzysztof Rodakowski
„Żałuję, że mamy tylko jedną
książkę, bo może to być przyczyną
konfliktu rodzinnego, ale kto pierwszy
ten lepszy. (...) Ogromnie miło było
poznać tylu wspaniałych Przyjaciół.
Cóż potwierdza się stara prawda, że
wspaniali ludzie otaczają się równie
wspaniałymi przyjaciółmi.”
Tadeusz Deszkiewicz
„Spotkania” Justyny Reczeniedi
są już do nabycia na stronie Wydawnictwa ANAGRAM www.anagram.
com.pl/product/359071
fot. J&R Stefanowicz SARA STUDIO █
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SESJE ZDJĘCIOWE
MODA
STYL
TRENDY
STYLIZACJE
URODA
WIZAŻ
KOSMETYKI
ZDROWIE
Dowiedz się więcej na
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