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W związku z rozwojem magazynu TO JA KOBIETA, 
przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Jeśli uwa-
żacie, że jest temat, o którym nie mówi się w mediach, 
spotkałyście się z problemami wartymi opisania lub po 
prostu chciałybyście przeczytać artykuł o kwestiach, któ-
re Was interesują, napiszcie do nas i przedstawcie swo-
je propozycje. Co miesiąc redakcja magazynu wybie-
rze najciekawszy spośród zgłoszonych tematów, a nasza 
dziennikarka napisze artykuł, który zostanie zadedyko-
wany jego pomysłodawczyni.1
Każda z nas ma w swoim życiu lepsze i gorsze momenty. Każda odnosi 
sukcesy, ale też2k ponosi porażki. Wszystkimi wzlotami i upadkami war-
to jednak dzielić się z innymi i dać sobie szansę otrzymania wsparcia. My, 
kobiety, powinnyśmy wzajemnie się mobilizować i 
motywować. Uważasz, że jesteś osamotniona w sy-
tuacji, 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? Ch-
cesz 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 dziennikars-
kie umiejętności. Nasza dziennikarka zredaguje Twoj 
tekst i naniesie potrzebne poprawki. Jeżeli jednak 
chciałabyś powierzyć opisanie swoich przeżyć pro-
fesjonalistce, to Twoim tematem w całości zajmie się 
nasza dziennikarka.

Czekamy na emaile od Pań, które ukończyły 18 lat.

Na życzenie zapewniamy pełną anonimowość.

2

BLIŻEJ KOBIET
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Stylistka radzi

Buty to temat rzeka. Buty to często podstawa ubioru, najważniejszy 
element, a czasem tylko coś, co ma służyć do przejścia przez żwir. 

Buty
S

ą najczęściej kupowanym gadżetem 
damskim - szafa pełna butów to mar-
zenie niejednej kobiety. Najlepiej żeby 
były same szpliki... ! (ale czy na pewno?) 

Zwyczajowa rozmowa przed zakupa-
mi: …chciałabym też dobrać do stroju buty, tylko 
wie Pani, nie takie z otworem na palce, co to w nich 
chodzić nie będę umiała; mam chory kręgosłup; nogi 
mi są potrzebne do życia, nie mogę ich obcierać; mam 
dziecko - muszę mieć wygodne buty; nie potrafię 
dobrać ładnych butów, bo same ładne to szpilki, a ja 

nie mogę nosić obcasów... itd. ,itp. 
Generalnie weryfikacja marzeń w zderzeniu 

z rzeczywistością wygląda tak, jak w przypadku 
mężczyzn i kobiet, które sobie wybierają - piękna 
długonoga blondyna, czy ktoś kto jest po prostu 
normalny, i można z nim pogadać, jak już mu włosy 
zsiwieją. Tak i kobiety omijają piękne krzyczące z 
wystaw szpilki 13-15cm, a szukają ładnych płaskich, 
takich, które będą wiernie towarzyszyły. 

Jak sobie poradzić z marzeniami i jednocześnie 
móc chodzić?
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czyli jak
dobrze wyjść
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1
SZPILKI / OBCASY
Czyli coś co jest skrajną kobiecością. Czerwo-
na podeszwa lub zwykła - nieistotne, jest to 
100% pewności siebie i zmiana sposobu po-
ruszania się - wkładamy obcasy i świat jest 

inny - nasz. 
Co więc zrobić by nosić?
Istnieje coś takiego jak wygodne obcasy, ale jest to 

poszukiwanie świętego Graala. But jest wtedy dobr-
ze wyważony, przylega w śródstopiu i ogólnie da się w 
tym chodzić. Najczęściej jednak da się w tym chodzić z 
umiarem - czyli nie cały dzień, a do max 6 godzin, bo 
tak czy siak, jeśli stopa nie jest przytrzymywana, zjeżdża, 
krzywią się palce, zaczyna wychodzić haluks i inne 
nieciekawe historie. Mega wygodnym rozwiązaniem 
są rzymianki - sporo paseczków przytrzymujących 
całą stopę, działających tak jak kozak czy botek (któ-
re są najwygodniejszą odmianą wysokich obcasów, 
bo utrzymują nogę w jednej pozycji). Trzeba jednak 

pamiętać o tym, że i tak śródstopie nie pracuje, chodzi 
się jak w drewniakach, kręgosłup dostaje za swoje itp., 
itd. A najgorsze stylowo są zawsze efekty zaniedbania 
zdrowia, i wersji noszenia szpilek określanej mianem 
“jakoś to będzie”(czyt.- może dojdę). 

Warto też spojrzeć na wersję koturn od Isabel Ma-
rant - czyli trampki z wbudowaną koturną - niby nic, a 
sylwetka się zmienia, prostujemy plecy i efekt jest taki 
jak w szpilkach. Wadą takich rozwiązań jest jednak to, że 
większość z tych rzymianek i botków i koturn zakrywa 
nam kostki - czyli nadaje się albo dla długonogiej mo-
delki, albo do spodni !!! Trzeba pamiętać że do sukien-
ki/spódniczki - kozaki muszą być pod kolano, a botki 
“pod kostkę”. 

Tak czy siak, u większości z nas obcas i tak nie będzie 
tym głównym butem w szafie, jak więc wybrać:

2
BUTY NA PŁASKIEJ PODESZWIE

Tak naprawdę przychylam się wersji jed-
nego z mężczyzn, że najładniej wygląda natu-
ralnie postawiona noga. Bosa. Zachęcam więc 
jak mogę do kupowania latem delikatnych ja-

ponek, które nie tną stóp na kawałki, są tylko delikatną 
osłoną. Ważne jest tylko to, żeby wąska, delikatna stopa 
nie wybierała ciężkich mocnych pasów, bo w takich o 
wiele lepiej będzie wyglądać mocniejsza kostka. 

Temat letni to jedno, przez większość roku nosimy 
jednak albo kozaki/botki, albo półbuty. Kozaki - tutaj 
temat jest żaden, bo jedyne na co trzeba zwracać uwagę, 
to brak ozdób w łydce, jeśli mamy szerokie łydki. Płaskie 
botki - to samo co przy obcasach, nad kostkę - tylko do 
spodni. 

Wszystkie baletki i buty pod kostkę - tutaj ważna 
jest długość sukienki/spódnicy. Poza paroma stylowy-
mi wyjątkami (stylizacja ukierunkowana na dane lata 
mody), płaski but dobrze wygląda tylko z długością “nad 
kolano”. Ołówkowa spódnica i inne długości do kolana 
po prostu proszą się o wysoki obcas - jakikolwiek. Cała 
reszta wymaga ciut krótszej długości - i nie należy mieć 
kompleksów i zakrywać kolana, bo będzie to wyglądało 
i tak gorzej niż każdy kompleks. Nie mówię tutaj o nos-
zeniu mini (chociaż to też bardzo dobrze wygląda:)))), 
ale o tym, że nogi i cała sylwetka muszą zyskać na 
lekkości, zachować proporcje. To jest główna zasada, 

która jest łatwa w stosowaniu - szczególnie jak mamy 
do czynienia z kryjącymi rajstopami.:))) Warto o tym 
pamiętać, że czasem to nie jest tak, że but nie pasuje, 
albo że coś nie gra - bo jest nieforemne, wystarczy tylko 
skrócić długość spódniczki. 

O butach do spodni - tutaj pełna dowolność, tak 
naprawdę. 

Zostało mi jeszcze jedno krótkie wtrącenie:
Szerokość obcasa a szerokość bioder - Szpilki ows-

zem tak, ale jak się zaczyna przekraczać pewien obwód 
bioder, to należy spojrzeć prawdzie w oczy - będą 
wyglądały jakby się miały za chwilę pod nami złamać. 
Lepiej więc czasem wybrać słupek lub koturny. 

Wysokość obcasa - niby obcas jest stworzony dla 
niskich kobiet. Jednak każda przesada, jest niedobra. 
Kiedy kobieta wybiera obcas 15 cm z koturną, a stanowi 
to 10-15% jej wzrostu to zaczyna się wyglądać jak w 
protezach. 

Najważniejsze jak zwykle są proporcje, czyli mocny 
but dla mocnej kobiety. :)))  █

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

O
d wzbudzającego kontrowersję 
symbolu wyzwolenia kobiet z 
XIX wiecznych gorsetów, kiedy to 
była utożsamiana z feminizmem i 
wyzwoleniem poprzez symbol se-

ksapilu kina lat 30 i 40, ale także i 60, aż po 
obowiązkowy element garderoby każdej 
szanującej się bizneswoman. 

W czasie, gdy na ulicach rządziły kolo-
rowe stroje dzieci kwiatów „mała czarna” 
była uważana za przejaw konformistyczne-
go podejścia do życia, dlatego też przez jakiś 
czas popadła w niełaskę. Jednak w dzisiejszych 
czasach ponownie święci triumfy na wybie-
gach i na ulicach w codziennych sytuacjach. 

Piękny
obiekt pożądania

Dla wielu jest to tylko zwykłe ubranie, 
ale od początku XX w. „mała czarna” 
przeszła wiele przeobrażeń...

czyli
“mała czarna”

Co w modzie piszczy?
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Czy Coco Chanel tworząc „małą czarną” wiedziała ile 
sprzecznych uczuć będzie ona budziła w ludziach w 
późniejszych czasach? 

Wiele osób uważa, że historia „małej czarnej” rozpo-
czyna się w momencie, gdy została pokazana na okładce 
amerykańskiego Vogue’a w 1926 r. Jednak prawdą jest to, 
że na długo przed tym Coco Chanel myślała jak stworzyć 
strój, który będzie na tyle uniwersalny, że będzie mogła 
nosić go każda kobieta. Poniekąd jedną z inspiracji 
dla Chanel były habity sióstr zakonnych, u których 
wychowywała się będąc dzieckiem. 

Okres, w którym w Stanach Zjednoczonych po raz 
pierwszy ukazało się zdjęcie „małej czarnej” był wymar-
zonym momentem do wprowadzenia nowego rodzaju 
ubioru. Był to czas emancypacji i wyzwolenia kobiet. 
Zaledwie sześć lat wcześniej otrzymały one prawo głosu. 
Dlatego też prosta, wygodna sukienka stała się symbo-
lem wyzwolonej kobiety. Jej krój wśród tradycjonalis-
tów wzbudzał niejednokrotnie nawet obrzydzenie, gdyż 
odsłaniała ona kobiece łydki, jednak feministki nic so-
bie z tego nie robiły i dumnie prezentowały się w „małej 
czarnej”. Z czasem, gdy jej popularność zaczęła rosnąć 
była nazywana „Fordem” mody, z uwagi na to, że tak 
samo jak sławny samochód była dostępna dla wszys-
tkich, jednakże z zastrzeżeniem, że będzie w kolorze 
czarnym*. 

Zmianę wizerunku „małej czarnej”, z prostej su-
kienki dla wszystkich na symbol kobiecego seksapilu 
przynoszą lata 30 i 40. Głównie za sprawą takich gwia-
zd filmowych jak Rita Hayworth, która w niejednym fil-
mie kusiła mężczyzn swoim spojrzeniem i burzą rudych 
włosów. Jednak to rola w filmie Gilda, gdzie wystąpiła w 
odmienionej wersji – dopasowanej do kształtów kobie-
cego ciała – „małej czarnej” wzbudziła furorę. Od tego 
momentu wizerunek sukienki zmienia się. W latach 
50 zostaje uznana za wulgarną i traci na popularności 
jaką zyskała w poprzednich dwóch dekadach. 

Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy do kin 
wszedł film Śniadanie u Tiffaniego ze zjawiskową Au-
drey Hepburn w roli głównej. Film pokazywał, że „mała 
czarna” może być elegancka i wyrafinowana, a ubrana w 
nią kobieta błyszczy wewnętrznym blaskiem. 

Suknia stworzona przez Huberta de Givennchy, spec-
jalnie dla Audrey, stała się jedną z najsłynniejszych sukni 
w historii kina**. Kolejną osobą, która pozwoliła „małej 
czarnej” wrócić „na salony” była Jacqueline Kennedy 
Onassis, która oprócz tego, że była szanowaną Pierwszą 
Damą, stała się ikoną mody, na której wzorowały się 
tysiące amerykanek. 

I w tym momencie na nieszczęście dla omawianej 
części damskiej garderoby przyszły lata 70 i czas hipi-
sów, wolnej miłości. W takim świecie pełnym kolorów, 
wolności i wyzwolenia, uciekania od wszelkich form 
nie było miejsca dla szablonowej małej czarnej. Znowu 

popadła ona w niełaskę na mniej więcej 15 lat, do momen-
tu, gdy Donna Karan wypuściła w 1985 r. swoją pierwszą 
samodzielną kolekcję stworzoną w oparciu o „małą 
czarną”, jednak zmienioną na potrzeby współczesnej ko-
biety. Mniej więcej w tym samym czasie na ekrany kin 
wszedł film Pracująca dziewczyna z Melanie Griffith, w 
którym w jednej ze scen z Harrisonem Fordem występuje 
ona w eleganckiej dobrze dopasowanej czarnej sukien-
ce. I właśnie wtedy nastąpił przełom. „Mała czarna” 
kojarzyła się z elegancką kobietą sukcesu, która jest w 
pełni świadoma swojej wartości i wie czego chce. 

Dzisiaj „mała czarna” jest ubiorem uniwersalnym, 
odpowiednim na każdą okazję. Wystarczy dobrać 
pasujące dodatki i będziemy miały strój na elegancką 
kolację, spotkanie biznesowe lub romantyczną randkę.

Jednak każda z nas ma inne wyobrażenie „małej 
czarnej”. Mi nieodzownie kojarzy się z Audrey Hepburn 
grającą Holly Golightly w Śniadaniu u Tiffaniego.

*Henry Ford zwykł mawiać o swoim samochodzie, że jest 
dostępny dla wszystkich i w każdym kolorze, pod warunkiem, że 
będzie to kolor czarny.

** Od momentu, kiedy Givennechy miał stworzyć kreację dla 
Audrey Hepburn do filmu Sabrina stała się ona muzą sławnego 
projektanta i wiele jego projektów powstało pod wpływem inspi-
racji sławną aktorką. █

IWONA CZYŻYKOWSKA
28 l.
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T
rudno uwierzyć w to, jak 
zimno może być latem. 
Ale jest i nic na to nie 
poradzę, tak więc muszę 
się z tym pogodzić. 

Myślę o lecie - oczywiście w 
kontekście modowym - i zas-
tanawiam się, co ciekawego 
wydarzyło się w prawie minion-
ym już sezonie. Jakie trendy 
opanowały sklepy, jakie kolory, 
fasony... i oczywiście czy jest coś, 
co możemy wykorzystać jeszcze 
jesienią. 

ZACZNĘ OD KRóLOWEJ - 
JEJ WYSOKOść BASKINKA. 

Założę się, że zagościła w nie-
jednej z szaf i jeszcze na pewno 
sporo czasu minie zanim zapom-
niana spocznie na ich dnie :) Tego 
lata baskinka była dodatkiem do 
bluzek, spódnic i sukienek. Fe-
nomenalne jest to, że wciąż się 

Sierpniowy wieczór. Ja zamiast 
wylegiwać się na jakiejś egzotycznej wys-
pie, siedzę w domu (jest tak zimno, że o 
balkonie nie ma mowy) i szukam inspi-
racji do czegokolwiek.

Saying
goodbye to summer

Co w modzie piszczy?
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nią zachwycamy - ze mną na czele. Ale jak można 
oprzeć się czemuś, co jest zarazem urocze, kobiece i 
sexy? Niestety, jedyny mankament jest taki, że bas-
kinka nie każdemu pasuje. Mając szerokie biodra, 
lepiej jej unikajmy, żeby niepotrzebnie nie zrobić so-
bie krzywdy ubiorem. W szczególności jeśli chodzi o 

sukienki, czy spódnice – czasem lepiej zrezygnować z 
czegoś - nawet jeśli jest to najgorętszy hit sezonu (tak 
wiem, w kółko to powtarzam) ;-) 

NA MIEJSCU DRUgIM - NEONY! 
Taaaak, ubrania w kolorze kamizelek drogowców 

to także gorący trend, który podoba mi się ze względu 
na to, że już bardziej kolorowy i radosny być nie może 
- a przecież latem chodzi o to, by dać sobie spokój z 
czernią, szarością i innymi smutnymi barwami. Za-
pewniam, że na to będzie czas jesienią i zimą. Na 
neonową bluzkę sama się skusiłam - oczywiście 
upolowałam na letnich wyprzedażach (które w tym 
roku były bardzo kiepskie). Bardzo ją polubiłam i na 
pewno wykorzystam jesienią, chociażby dla kontrastu 
zestawiając z czernią. 

BIEL (TAKŻE W WERSJI TOTAL LOOK) 
Przekonuje mnie każdego roku. Nie przekonały 

mnie jedynie białe szpilki - choć były i nadal są bardzo 
modne. Białe buty zostawiam pannom młodym - w 
każdym innym przypadku odpadają. Pomijając białe 
szpilki, cała reszta jest jak najbardziej na tak! Z bielą 
jak wiadomo możemy zestawić każdy kolor. Mnie 
w tym sezonie zauroczył zestaw biel+szary, do tego 
trochę beżu w postaci paska, butów, czy torebki i go-
towe - mówiłam już, że kocham minimalizm? :-) 

CZWARTE MIEJSCE
I tu musiałam się bardzo mocno zastanowić - czy 

będzie to aztecki print czy buty z metalowym czub-
kiem, ale chyba jednak buty :-) Blaszany przód do-
daje niesamowitego charakteru. Podoba mi się to, że 
w tym sezonie zrezygnowano z przeogromnych plat-

form na rzecz delikatnych szpilek z czubkiem (czy 
to metalowy, czy zwykły - rewelacja!) Przeglądając 
wyprzedaże na topshop.com trafiłam na taki właśnie 
model i za niecałe 30 funtów zakupiłam skórzane sz-
pilki z metalowym czubkiem, w których się absolutnie 
zakochałam. 

OSTATNI MUST HAVE...
... któremu nie uległam to właśnie azteckie wzory 

- mogłyśmy znaleźć nawet na paznokciach. Pomimo, 
ze bardzo mi się to podoba, kompletnie mi nie pasu-
je. Jestem wierna panterce, która od kilku sezonów 
gości w mojej szafie zarówno na apaszkach, butach 
jak i bluzkach :-) Nie mniej jednak wzory azteckie 
polecam. Szczególnie podobają mi się w zestawie z 
dżinsem albo dla bardziej odważnych - z innym prin-
tem. █

ANNA KLEMM 
www.melkfashiondiary.blogspot.com 

Taaaak, ubrania w kolorze kamizelek drogowców to także 

gorący trend, który podoba mi się ze względu na to, że już 

bardziej kolorowy i radosny być nie może - a przecież latem 

chodzi o to by dać sobie spokój z czenią, szarością...
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Co z dietą  
na wakacjach? 

W
iele z nas właśnie na te kilka dni chce 
pozbyć się nadmiarowych kilogramów, 
aby odpowiednio prezentować się na plaży 
w nowym kostiumie kąpielowym. Jed-
nak gdy już przyjeżdżamy do nadmorskiej 

miejscowości zapominamy ile miesięcy wyrzeczeń i trudu 
kosztowało nas osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Gofry, 
lody z polewą, frytki to typowe przekąski kojarzące się 
z letnim wypoczynkiem i to one kuszą nas najbardziej. 
Gdy tylko czujemy zapach gofra z bitą śmietaną i słodką 
polewą nie interesuje nas już nic innego jak tylko fakt, że 
zaraz poczujemy ich smak. 

Jednak czy musimy pozwalać sobie na wszystko, i to 
każdego dnia? Czy warto zatracić przez kilka dni to co 
udało się osiągnąć przez pół roku? Czy warto powtarzać 
ten cały schemat w kolejnym roku? Przecież możemy 
założyć, że pozwolimy sobie na coś słodkiego co dwa dni. 
Będą to albo lody albo gofry. Poczujemy smak, jednak nie 

będą nas męczyły wyrzuty sumienia. Wystarczy pamiętać, 
aby jeść z umiarem. Pozwólmy sobie raz po raz na rybę w 
panierce, jednak starajmy się wybrać rybę przygotowaną 
w folii. Większość nadmorskich smażalni oferuje również 
obiady w takiej formie. 

Jedziemy na wakacje, aby przede wszystkim wypocząć 
- delektując się morskim powietrzem. Dbajmy więc aby 
nasz organizm nie trudził się trawieniem ciężkich pokar-
mów. A może warto wypożyczyć kijki do Nordic Walkin-
gu i codziennie zafundować sobie długi spacer. Spędzając 
urlop bardziej aktywnie nie musimy rezygnować z dro-
bnych słodkich przyjemności czy opalania, leżąc na 
plaży. Trochę słodkiego lenistwa połączonego z odrobiną 
aktywności fizycznej sprawi nie tylko przyjemność, ale 
także pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. █

MAŁGORZATA ZDROJEWSKA
dietetyk  |  www.dietodajnia.pl

Wyjazd wakacyjny to szczególny czas gdy chcemy 
oderwać się od codzienności. Marzymy o wypoczynku 
i pięknej pogodzie. Wszystko ma wyglądać inaczej niż 
zazwyczaj. 
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PODKŁAD 
podstawa perfekcyjnego 

makijażu. Idealny 
podkład na lato

Podkład stanowi bardzo ważny element 
makijażu, dlatego powinien być dobrze do-

brany do każdego rodzaju cery. Ma być niewi-
doczny, a jednocześnie jego zadaniem ma być 

ukrycie wszelkich niedoskonałości. 

N
ależy wybierać podkłady z żółtym pigmen-
tem, gdyż idealnie maskują i korygują zac-
zerwienienia i dostosowują się do koloru cery. 
Należy unikać tych, które zawierają jedynie 
pigmenty brązu lub różu - a takich jest, nieste-

ty, najwięcej na polskim rynku kosmetycznym. Stwarzają 
one jedynie “efekt maski” i nie wtapiają się w naturalny 
odcień skóry. Nie wybieramy podkładu ciemniejszego od 
barwy naszej cery, gdyż twarz będzie wyglądała na starszą 
niż jest w rzeczywistości. Aby trafnie wybrać odpowied-
ni odcień należy nałożyć flluid na linii skóry pod kością 
policzkową, gdyż w tym miejscu najlepiej widać czy twarz 
nie będzie się odcinała od szyi. Przed ostatecznym wybo-
rem czekamy kilka sekund, gdyż każdy podkład utlenia 
się i trochę ciemnieje. 

Pamiętajmy również o tym, aby wybierać rodzaje 
fluidów dopasowane do typu cery oraz do pory roku. 
Latem stosujmy te o lekkiej konsystencji, natomiast zimą 
te bardziej kryjące. Przed nałożeniem podkładu należy 
oczyścić twarz, przemyć tonikiem i nałożyć bazę, któ-
ra utrwali makijaż. Jednak ważne jest to, aby na dzień 
aplikować bazy nawilżające a matujące na wieczór. Latem 
nasza skóra narażona jest na działanie szkodliwych pro-
mieni słonecznych, toteż pamiętajmy, aby przed wyko-
naniem makijażu stosować kremy z filtrami UV. Na okres 
wakacyjny polecam używanie lekkich, nawilżających flui-
dów - najlepiej tych 2 w 1, które zawierają w sobie krem i 
fluid. Idealne są również te na bazie pudru i jednocześnie 
podkładu zawierające w sobie krzemionkę i talk. Wysoka 
temperatura sprawia, że makijaż wymaga częstych po-

prawek. Ideal-
ne do tego 
są bibułki 
m a t u j ą c e , 
k t ó r e 
wchłoną nad-
miar sebum i 
odświeżą cerę. 
Jest to opcja zde-
cydowanie leps-
za niż nakładanie 
kolejnych warstw 
pudru, które sprawiają, 
że twarz wygląda nienatu-
ralnie, jest podrażniona i nie 
oddycha. Lato jest czasem odpo-
czynku i regeneracji. 

Dajmy odpocząć również naszej cerze i cieszmy się 
wakacjami.. █

JOANNA SZUSTOPOL
25 l. |  wizażystka, charakteryzatorka, stylistka

www. imponderabilia.digartfolio.pl/info

Uroda
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Zdrowie

W zdrowym ciele 

zdrowy
   duch 

Ciągle słyszymy: Chcesz być atrakcyjna i pełna wigo-

ru? - Ćwicz i odżywiaj się zdrowo! Ale jak możemy 

stosować się do tych zaleceń, gdy nasz czas zapełniony 

jest nauką, studiami, dziećmi czy pracą? 

Kilka zasad jak utrzymać kondycję
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P
od koniec dnia czujemy się tak zmęczone, że 
jesteśmy „pełne wigoru” tylko wtedy, gdy ktoś 
nas wyręczy i pościeli nam łóżko.

Czas mija, a my prowadząc siedzący tryb 
życia, nie zdajemy sobie sprawy, że niedługo 

możemy na własnej skórze odczuć, co to znaczy ból i 
złe samopoczucie. Powinnyśmy zatem zadbać o siebie 
już teraz, by w przyszłości móc powiedzieć „czuję się 
świetnie i nie mam nic wspólnego ze strachem na wróble”. 
Dlatego zachęcam do zapoznania się z kilkoma zasadami, 
jak czuć się dobrze. 

ZASADA I - „Gdy chcesz być silny, nie chcesz 
chorować, musisz się często gimnastykować”. Wier-
sz Andrzeja Majewskiego to nie tylko słowa ułożone 
w rym, to życiowa prawda. Ale co to jest gimnastyka? 
Definicja słownikowa mówi o ćwiczeniach ruchowych 
wykonywanych w celu uzyskania ogólnej sprawności 
fizycznej. Nie ma natomiast ani słowa o czasie wykon-
ywania ćwiczeń, ani o tym, że będziesz sprawniejsza, 
gdy wyciśniesz z siebie siódme poty. Jeżeli jednak „bycie 
mokrą” sprawi, że poczujesz się lepiej i podniesie to twoją 
samoocenę, wylej na siebie szklankę wody- skutek jest ten 
sam, bez większego wysiłku.

Zaleca się ćwiczenia z rana, ponieważ dzięki nim, 
nie tylko się rozciągniesz, ale i podniesiesz ciśnienie, 
co przyniesie ci uczucie pobudzenia i orzeźwienia. Nie 
masz rano czasu na kilka przysiadów czy skłonów lub po 
prostu Ci się nie chce? Nic nie szkodzi! Na pewno pijesz 
poranną kawę. W trakcie jej przyrządzania, otwórz okno, 
by się dotlenić, włącz radio lub swoją ulubioną muzykę 
i… zatańcz! Uzyskasz taki sam efekt, jak przy standar-
dowych ćwiczeniach, a ile przy tym zabawy! Jeżeli nie 
lubisz tańczyć bez partnera, weź szczotkę do zamiatania, 
przynajmniej unikniesz podeptanych stóp. 

ZASADA II - „Biega, krzyczy Pan Hilary: Gdzie 
są moje okulary?” Najczęściej używamy mięśni nóg ze 
zwiększoną częstotliwością, gdy coś zgubimy lub po pros-
tu się spóźniamy. W związku z tym, ruszaj się więcej i 
uskuteczniaj biegi, nie tylko w kryzysowych sytuacjach. 
Zrób miejsce dla przyszłych kalorii! Ruch nie tylko wys-
mukli twoje ciało, ale pozwoli zapobiec problemom w 
późniejszym wieku. Dlaczego młode matki przypominają 
zawodniczki biegów długodystansowych? Odpowiedź 
jest prosta. Trzymają one w domu naturalne motywatory 
do ruchu. Te małe smerfy, które biegają z niewidzialnym 
silnikiem, nie pytają, czy się zatrzymać, bo mamusia 
się zmęczyła. Jeśli nie jesteś matką, a potrzebujesz mo-
tywacji do działania, zatrudnij się w roli niani. Nie tylko 
zdobędziesz chęci do zwiększonej aktywności, ale i przy 
okazji zarobisz. 

ZASADA III - „Ty jesteś moje hobby, innymi słowy - 
bzik! Ach, co się wtedy robi, gdy ma się takie hobby…” 
W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z nieu-
niknionym wpływem Internetu, nawet w momencie, gdy 
nadchodzi ta upragniona chwila wolna, wolimy spędzić 

ją przed komputerem. Niestety Internet nie sprawi, że 
poczujemy się lepiej, wręcz odwrotnie. Ból oczu, głowy 
czy kręgosłupa nie wróży nic godnego pochwały. W ta-
kim przypadku możemy chwalić się wyłącznie typem 
skoliozy i ilością dioptrii w okularach. Dlatego warto 
zainteresować się wyborem aktywnego hobby. Istnieje 
mnóstwo rozwiązań, które pozwolą nam na utrzymanie 
sprawności fizycznej, w zadawalającym nas stopniu.

Jeśli lubisz pływać, to doskonały sposób na utrzy-
manie kręgosłupa w dobrej formie. Po całym dniu w po-
zycji siedzącej, pływalnia to sama przyjemność. Nie mu-
sisz pływać w pojedynkę, zawsze możesz zabrać ze sobą 
koleżankę. Jest to również znakomity sposób na spędzenie 
czasu ze swoim partnerem, szczególnie, gdy rzadko ma-
cie okazję na wspólny „wypad we dwójkę”. Niektóre z nas, 
wybierają bezchlorową aktywność, z naciskiem na relaks. 
Taką możliwość dają nam zajęcia z jogi lub tai chi. Kto 
by pomyślał, że dzięki powolnym ruchom i dziwacznemu 
ułożeniu ciała, relaksujemy się, a przy tym utrzymujemy 
kondycję? 

Często w okresie przekwitania, pojawia się u ko-
biet osteoporoza, w wyniku której występuje problem 
ze stawami biodrowymi, a później pozostaje jedynie ból 
lub leczenie farmakologiczne. Warto zatem zwrócić na to 
uwagę już dziś. Możemy tego uniknąć, a w jaki sposób? 
Konie to piękne zwierzęta, prawda? Może któraś z Was 
się skusi? To właśnie dzięki jeździe konnej, tego rodzaju 
problemy będę się trzymać od nas z daleka. Jednak z 
drugiej strony, taka przyjemność kosztuje, a nasze port-
fele nierzadko płaczą z żalu i tęsknoty. Mimo to, zawsze 
zostaje nam opcja dbania o stawy biodrowe przy pomo-
cy chłopaka lub męża. On z pewnością nie będzie miał 
żadnych obiekcji…

ZASADA IV - „Jesteś tym, co jesz”. Jakie to ba-
nalne, ale jakie prawdziwe. Jedzenie jest bardzo ważnym 
aspektem zdrowego trybu życia. Jednak nie zamierzam 
pisać tu o „diecie-cud”, po której poczujesz się niebiańsko. 
Na pewno zakwitniesz, gdy tygodniowa dieta na trawie 
i wodzie się zakończy, a ty znowu będziesz mogła zjeść 
normalny posiłek. Wolę napisać: MIEJ DYSTANS DO 
TEGO, CO JESZ. Staraj się wybierać produkty, które 
choć trochę przypominają zdrową żywność. Pamiętaj, że 
składniki, które trafiają do twojego żołądka, odpowiadają 
za twoje samopoczucie, nie tylko fizyczne, ale i mental-
ne. A co najważniejsze: CZYTAJ SKŁAD PRODUKTU. 
Każdy producent musi wymienić wszystkie ingredien-
ty czy substancje, których użył przy wyrobie żywności. 
Bądźmy świadome tego, co wkładamy do ust.

Powyższe zasady to tylko kilka reguł i porad jak radzić 
sobie z własnym ciałem i jak mieć przy tym dobry humor. 
Jeśli dzięki nim, choć garstka z Was spojrzy na życie przez 
różowe okulary, to warto było się nimi dzielić. █

PAULINA NAWROCKA
23 l.  |  etnolingwistyka UAM
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Z
pamiętnika

Woodstock
owiczki

Tablica – Kostrzyn nad Odrą. Ile dłoni dotykało 
jej zanim dotknęła moja. Jedziemy mercedesem z 
przyczepą campingową. Dzięki Bogu dotrzemy 
wcześniej, wygodniej i żar z nieba nie zamieni 

campingu w saunę. 
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M
amy 31 lipca 2012, a 
droga dojazdowa do 
pól namiotowych jest 
już zablokowana przez 
pokojowy patrol i 

policję. „Przykro nam, ale nie ma już 
miejsc” – odparł młody mężczyzna 
charakteryzowany na hipisa, gdy 
podjechaliśmy pod barierkę. No 
cóż, zatrzymujemy się na parkingu 
po drugiej stronie, zapoznajemy się 
z sąsiadami, w tym 10 letnią Kingą 
i z Kanadyjczykami, którzy przyje-
chali z Berlina. Tłum ludzi szybko 
zapełnia puste, zielone 
miej-

sca oto-
czone taśmą. Okoliczne 

ścieżki i dróżki leśne stają się coraz 
bardziej tłoczne. A namioty z go-
dziny na godzinę wyrastają jak gr-
zyby po deszczu.. 

Rozpoczął się XVIII Przysta-
nek Woodstock, dla wielu ludzi 
to nie tylko niezwykły festiwal, 

ale dom, do którego wracają po 
całorocznej tułaczce.

Koncertowanie miało miejsce 
już 1 sierpnia w Wiosce Kriszny i na 
Małej Scenie. A nasz dzień zaczął 
się o 4 nad ranem za sprawą in-
tensywnych rozmów przybyszów z 
zachodu. Nic dziwnego atmosfera 
Woodstocku narasta, a niepoko-
nani nie kładą się spać. Warsztaty z 
szybkiego czytania rozpoczynały się 
o 9.00. Oczywiście, że powinnam 
tam być! Ile razy 

marzyło mi się 
błyskawiczne, jak za dotknięciem 

magicznej różyczki, przeczytanie 
Potopu czy Krzyżaków. Nim jednak 
mój organizm zaczął gromadzić 
energie po nieprzespanej nocy, 
przegapiłam lekcje gry na gitar-
ze, ściankę wspinaczkową i war-
sztaty improwizacji kabaretowej. 
Temperatura rosła, a siedzenie w 
przyczepie stawało się coraz bar-

dziej męczące. Ktoś na zewnątrz 
rozpoczął rozmowę, ktoś usiadł na 
trawie i zapalił papierosa. Zupełnie 
przypadkiem otoczyliśmy się 
ludźmi z Bydgoszczy. Po szyb-
kiej wymianie spojrzeń i uścisku 
dłoni razem parzyliśmy zupkę 
pomidorową z paczki. 

Tłum ludzi jak fala podmyła 
nas, siedzących na trawie. I było 
już pewne, że 

muzyka i radość 
współtowarzyszy jest najlepszym 
akumulatorem naszych ciał. Później 
Marta pokazała nam tablice z napi-
sem „free hugs” - darmowe uściski 
[przyp. red.] i nim dotarliśmy do 
pasażu zupełnie nieznajomi lu-
dzie tulili się do nas z uśmiechem, 
wyzwalając jeszcze większą energię. 
Byli i tacy, z tekturowymi bilborda-
mi, na których widniał napis ręcznej 
produkcji „przytulę umytych”. 
Ciężko jednak nie skłamać, nawet 
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tym szczególnie obłoconym. 
Występ kabaretu Łowcy 

B. ominął nas dużym łukiem, 
ponieważ przypływ fali jaka nas 
pochłonęła, dokonał się dopiero 
pod Dużą Sceną. Ciemność rozdarła 
na strzępy jasność nad Kostrzy-
nem, a refle-

ktory zaczęły 
pulsować os-

trym światłem w rytm muzy-
ki. I choć tego dnia Duża Scena 
pozostawała jeszcze pozbawiona 
głosu, po północy na całym polu 
dookoła zgromadzili się lu-
dzie na nocne kino prezentujące 
ubiegłoroczny Woodstocku. 

Obudził nas deszcz. Przerażenie, 
że tam w epicentrum, panuje za-
mieszanie i nie jeden doświadcza 
powodzi całego „woodstockowe-
go” dobytku. Nim przestało padać, 
przesiedziałam jeszcze dwie go-
dziny w przyczepie wpatrując się w 
spływające po małym okienku kro-

ple. Chociaż na zewnątrz pogoda 
nadal nie obiecywała przyjemnego 
spaceru, wybiegłam z reklamówką 
na głowie i mokłam stopniowo, 
przybierając na wadze. 

N i e p o k o n a n i 
wciąż istnieli! Jedni maszerując w 
kaloszach, drudzy tańcząc zupełnie 
boso w kałużach deszczu. Irokezy 
lekko naruszone, kolory włosów 
trochę wypłowiałe, lecz uśmiech 
ten sam. Przez mikrofon tuż przy 
scenie, ktoś powiedział: „kocha-
ni uważajcie na siebie, dbajcie o 
sąsiadów”. Ta zasada sprawdza się 
na Woodstocku, ludzie zwracają 
uwagę na innych, są życzliwi. Jed-
nak spośród 300 tysięcy ludzi, zaws-
ze znajdzie się ktoś, kto pozbawi 
kogoś zęba, namiotu czy portfela. 

Oficjalne rozpoczęcie Przys-
tanku Woodstock, miało miejsce 
na Dużej Scenie o godzinie 15.00. 
Nawet Pan prezydent dodał kilka 

słów od siebie i zniknął tak szybko 
jak się szybko pojawił. Koncert 
Vavamuf f in 

otwierający 
festiwal, zgromadził tłumy na 

pola tysiąca, deszczowych jezior. 
A słońce powróciło wraz z prag-
nieniem, tym samym powodując 
wzmożony ruch w kierunku sklepu 
„Lidl”. Powędrowaliśmy na górkę 
ASP. Dwie, młode dziewczyny w 
białych koszulkach na których 
widniał obrazek z odnawialnym 
źródłem energii, zachęciły nas do 
puszczania latawców. Jednak wiatru 
nie było, ani w prawo, ani w lewo. 
Mój latawiec opadał, a sznurki in-
nych zaczęły krzyżować się z moim. 
W końcu powiało. Silnie, ale z desz-
czem. 

Tak jak na scenie zmieniali się 
wokaliści, tak i my zmienialiśmy 
mokre koszulki. A kiedy już 
odpuściliśmy, pozostało nam na-
turalne wysuszanie i ewentualna 
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gęsia skórka. Wieczór upływał przy 
muzyce, kręgu znajomych i piwie. I 
choć koncertów nigdy nie za dużo, 
postanowiliśmy udać się do namio-
tu „Muzeum Powstania Warszaws-
kiego” i patriotycznym porywem 
serca obejrzeć proponowany film 
„Pseudonim Anoda”. Obraz był kla-
rownej czystości, uszy jednak bez 
namowy ciała, oddały się muzyce 
dochodzącej ze sceny. Tak naprawdę 
nieistotne było w którym miejscu 

znalazłeś się gdy scena zaczynała 
tętnić życiem, muzyka odnajdzie 
Cię, a Ty podążysz za nią. 

Rankiem przy pasażu 
dostrzegłam znów tekturowe bil-
bordy, było ich mnóstwo. Młodzież 
z Przystanku Jezus, myła wszyst-
kim chętnym stopy, zapraszając na 
dyskotekę. Inni zbierali na powrót 
do domu, na piwo lub oferowali 
darmowy pocałunek. Pojawiły się 
także tabliczki o treści: „zbieram na 

zabicie Justina Bibera”, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Wyjście na pasaż do południa, 
kojarzyło mi się z przechadzaniem 
po ulicach miasta. Mnóstwo namio-
tów, w których można było kupić 
niespotykane koszulki, okulary czy 
zwyczajnie podładować telefon i 
wysłać kartkę. Także kąpiel tysięcy 
ludzi naraz wydawała się czymś na-
turalnym, a woda solidaryzowała. 
Jednak bez wątpienia najgorszym 
momentem w całym wodostoc-
kowym urlopie było zmierzenie się 
z wejściem do „toi toi’a”, gdzie swoje 
potrzeby załatwiało się z zegarkiem 
w ręku i koszulką zasłaniającą nos. 

Przejedzona chlebem z pasz-
tetem i zupką pomidorową, przy 
popołudniowym koncertowaniu 
wybrałam godny spożycia obiad, a 
mianowicie ziemniaki z kefirem. I 
nawet jeśli nie zdołałam wszystkie-
go zjeść, znaleźli się i tacy, którzy z 
głodu plastikowy talerzyk doprowa-
dzili do ponownej czystości. 

Mój analogowy zenit stracił 
ostatnie wolne klatki, na paradę 
super bohaterów z miasteczka 
galaktycznego i przejazd moto-
cyklistów wzdłuż pasażu. Głośne 
warczenie silnika i mężczyźni w 
ciemnych skórach o wyglądzie wi-
kinga, przyprawiali godny dobrego 
smaku festiwal. I choć nie wiem 
czy przechodzący obok nas ry-
cerz w zbroi odnalazł swojego 

konia, a plastikowa butelka na sz-
nurku imitująca psa rzeczywiście 
dała głos. Woodstock to najlep-
szy, barwny festiwal, pełen kurzu, 
dziwacznych ludzi i ich strojów. 
To pokaz siebie. Swojego ja, któ-
re bywa nade wszystko zabawne i 
fantastyczne. 

Siedzę na górce ASP wspo-
minam swój przyjazd i myślę o 
powrocie. Pędzą obok mnie dwaj 
mężczyźni w kaskach, ścigają się na 
rowerach. Ten młodszy przegrywa. 
Ma gorszy rower i mniejszą, tylnią 
oponę. Krzyczymy: „dawaj, dawaj”. 
Finiszują, przewracając się. Zacho-
dzi słońce, ostatni raz spoglądam 
na barwne grzyby, porastające całe 
pole namiotowe, których nie spo-
tkam w żadnym innym lesie, tylko 
tu i dopiero za rok. Inni płaczą. 
Pożegnania przecież należą do naj-
trudniejszych. █

MAGDALENA SOBCZAK
tekst i foto
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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 poczu-
cie wypełniania misji? Jakie niespodzianki czekają w miejscu, 
w którym zarabiamy i wykonujemy kolejne zadania? Na te i 
inne pytania odpowiemy w nowym cyklu artykułów.

Specjalnie dla czytelniczek magazynu TO JA KOBIETA 

ARTYKUŁY NIEPUBLIKOWANE NA PORTALU 

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 pogo-
dzenie 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 rea-
lia udowodnią, że jest to wykonalne.

KULTURA DLA KAŻDEJ Z NAS
Przegląd klasyki kina, opis książek, które warto przeczytać 
lub zestawienie premier teatralnych. Artykuły między in-
nymi o tej tematyce czekać będą w nowym dziale kultural-
nym. 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 spe-
cjalistów współpracujących z najlepszymi poznańskimi redakcjami i agencja-
mi.  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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Praca sprzedawcy

=

praca
niewolnicza?

Foto: www.praca.wp.pl



N
iejednokrotnie mówi 
się w mediach o fatal-
nych warunkach pra-
cy sprzedawczyń w 
sieciach hipermarke-

tów i sklepów średniej wielkości. 
Długie godziny wytężonego 
wysiłku za głodowe wręcz pensje, 
problemy z otrzymaniem urlopu 
czy chociażby kilku wolnych dni na 
opiekę nad chorym dzieckiem, nie-
ludzkie traktowanie i poniżanie – 
to najczęstsze problemy, o których 
słyszymy. 

Wiele z nas ubolewało za-
pewne nad losem kobiet zatrud-
nionych w jednym ze znanych 
dyskontów, które podobno 
siadając przy kasie musiały 
zakładać pampersy, ponieważ nie 
pozwalano im korzystać z toalety. 
Czy jednak zawód sprzedawczyni 
jest, tak jak to często przedstawiają 
media, pracą niewolniczą? Czy 
wykonujące go osoby codzien-
nie są upokarzane i zmuszane do 
nadludzkiego wysiłku, który staje 
się jeszcze bardziej nieznośny za 
sprawą wiecznie niezadowolonych 
klientów? 

– Tak jak każde zajęcie, to 
również ma swoje plusy, a nie tylko 
minusy. Raz jest lepiej, raz gorzej. 
Często dzień umilają świetni klienci 
– mówi 33-letnia Julia, pracująca 
w osiedlowym sklepie. Kobie-
ta od początku swojej edukacji 
przygotowywała się do tego zawo-
du. Uczyła się w kierunkowej szko-
le zawodowej (wówczas 3-letniej), 
po ukończeniu której otrzymała 
dyplom potwierdzający zdoby-
te umiejętności. – W piątek było 
zakończenie roku, a ja w ten sam 
dzień ze świadectwem w ręce 
zaczęłam szukać pracy. O dziwo, 
od razu udało mi się ją znaleźć – 
zostałam sprzedawcą. Jak na tamte 
lata i na miasto o tej wielkości (obec-

nie ok.30 tysięcy mieszkańców) był 
to jeden z największych sklepów, o 
rzadko jeszcze spotykanym typie – 
samoobsługowy. 

Julia opowiada, że pomimo, iż 
miała już zatrudnienie oraz pensję, 
nie chciała spocząć na laurach i 
postanowiła zacząć naukę w li-
ceum. - Od września tego samego 

roku poszłam do 3-letniego zaoczne-
go liceum. Mój ówczesny szef miał z 
tym problem – nie podobało mu się, 
że chcę iść do szkoły, ale przecież nie 
mógł mi tego zabronić – tłumaczy. 
– Musiałam dopasować zmiany, bo 
2 moje koleżanki ze sklepu również 
chciały się uczyć. Miałam szczęście, 
bo obie były bardzo w porządku 
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Czy jednak zawód sprzedawczyni 

jest, tak jak często przedstawiają media, 

pracą niewolniczą?
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i z chęcią się ze mną zamieniały. 
Kiedy kolejna umowa na czas 
określony wygasła, kobieta została 
zwolniona. Wówczas przez rok 
pobierała zasiłek dla bezrobotnych 
i kontynuowała edukację w 3.klasie 
liceum. – Gdy skończyłam szkołę 
znów los się do mnie uśmiechnął. 

1.czerwca poszłam na rozmowę, 
a już od 2. zaczęłam pracę w miej-
scu, w którym jestem zatrudniona 
do dziś – uśmiecha się.

Kiedy 5 lat temu okazało się, że 
jest w ciąży, nikt nie był nastawiony 
wrogo do jej błogosławionego 
stanu. Ani jedna osoba z kierow-
nictwa nie dała jej do zrozumie-
nia, że w razie dłuższego urlopu 
nie będzie miała do czego wracać. 
– Pracowałam do 8.miesiąca ciąży. 
Bardzo dobrze się czułam, więc 
nie widziałam powodu do tego, 
by siedzieć w domu. W tym cza-
sie szkoliłam moją zastępczynię, 
pokazywałam jej jak funkcjonu-
je sklep. Po porodzie poszłam na 
urlop macierzyński (18 tygod-
ni), na którym miałam płaconą 
100-procentową pensję. Na wy-
chowawczym, jak podkreśla kobie-
ta, nie dostawała jednak żadnych 
świadczeń z powodu zbyt wyso-
kich zarobków jej męża, kierowcy 
tira. – Kiedy mój synek miał 2,5 
roku wróciłam do pracy.

Na miejscu Julii pracowała 
już dziewczyna, którą ta szkoliła 
przed swoim odejściem. Dlatego 
też kobietę skierowano do inne-
go sklepu tej sieci w jej mieście. 
Nie została oczywiście w żaden 
sposób zdegradowana, dostała ta-
kie samo stanowisko i wynagro-
dzenie identyczne jak to sprzed 
ciąży. Wspomina ona, iż po ur-
lopie wychowawczym nie miała 
problemów z odnalezieniem się 
na nowo w miejscu zatrudnie-

nia i nie czuła się źle z tym, że 
nie spędzała z dzieckiem całego 
dnia. – We wrześniu  wysłałam 
synka do żłobka, także tak czy siak 
byłam przez połowę dnia bez nie-
go. Zdążyłam się przyzwyczaić, 
ponieważ poszłam do pracy w listo-
padzie. Szczerze mówiąc nawet 
czekałam, kiedy do niej wrócę, bo 
miałam dosyć siedzenia w domu. 
Większych trudności moja roz-

mówczyni nie miała również z 
technicznymi kwestia swojego 
zajęcia. – Obsługi kasy musiałam 
uczyć się od nowa, bo w tym sklepie 
był inny system, nowszy - z czytni-
kiem i komputerami. Szybko jednak 
to opanowałam. Mimo wszystko nie 
bardzo potrafiłam się tam odnaleźć 
- każdy sklep ma swoje zwyczaje. W 
tym była bardzo niezgrana ekipa, 
więc ciągle chciałam wrócić do mo-
jego starego sklepu, gdzie była miła, 
ugodowa kierowniczka i lubiące się 

nawzajem dziewczyny. W nowym 
miejscu zarządzała kierowniczka i 
zastępca kierownika, który strasz-
nie się panoszył. Wyzywał pracow-
ników, szturchał, przyglądał się 
nieustannie obsługiwaniu klientów. 
Nie wspominam tego dobrze.

Po 7 miesiącach, jak opowiada 
mi kobieta, na szczęście została 
przeniesiona do swojego dawne-
go miejsca pracy. Jest tam do dziś. 

- Ze „starej ekipy” zostały dwie 
dziewczyny, więc było naprawdę w 
porządku. Ucieszyłam się, że znów 
pracuję u siebie i wśród swoich.

Zaciekawiona różnymi 
opowieściami o przykrościach, ja-
kie spotykają sprzedawczynie w 
sklepach spożywczych, pytam Julię 
jak to wygląda w jej przypadku. 
– Nie jest źle, na pewno nigdy nie 
przytrafiło mi się nic aż tak przykre-
go, jak historie, które słyszy się w 
mediach. Sklep nie jest duży, więc 

Foto: www.biznes.interia.pl
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dźwigania niewiele. Z płaceniem nie 
ma problemów, bo kierownictwo boi 
się inspekcji i kar. Chociaż pensja nie 
jest rewelacyjna – zarabiam brutto 
1500 zł, czyli po odliczeniu poda-
tku, składki zdrowotnej i społecznej 
zostaje mi 1060 zł. Podwyżek nie 
ma w ogóle. Jeżeli minimalna kra-
jowa się podnosi, to wtedy rośnie mi 
wypłata.  Dowiaduję się w trakcie 
naszej rozmowy, że problem sta-
nowi wynagrodzenie za nadgo-
dziny. Kobiety najzwyczajniej go 
nie dostają. Teoretycznie ich szef 
mówi, że powinny brać za nie wol-
ne, ale wtedy na sklepie zostałaby 
jedna osoba, więc wolnego nie ma, 
ponieważ któraś z nich musiałaby 
pracować non stop od 5.30 do 
19.30. – Nieciekawie wygląda też 
sytuacja z urlopami – pracujemy w 
systemie 2-zmianowym, dwie osoby 
są rano i dwie po południu. W razie, 
gdy jedna pójdzie na urlop, robi się 
kłopot. Najlepiej byłoby zatrudnić 
kogoś dodatkowo, ale na to, jak 
mówi prezes, nie ma pieniędzy.

Jeśli chodzi o ciemne strony 
swojej pracy Julia wymienia 
głównie osobę szefa. – Marudzi, 
że za mało towaru się sprzedaje, 
albo za dużo się zamawia. Jest coś 

takiego jak rotacja – do tego też 
ma zawsze zastrzeżenia. Towar za 
długo leży, albo jest go za mało. 
Zawsze według niego jest źle – za 
mała marża, za mała/duża rotacja. 
Poza tym, jeśli wiemy, że może on 
pojawić się w sklepie, jesteśmy bar-
dzo ostrożne. Byłoby nieciekawie, 
gdyby zobaczył np. że jem „na skle-
pie” śniadanie – od razu zrobiłby 
awanturę , wyżyłby się na mnie. 
Ogólnie zależy jaki ma dzień – cza-
sami jest naprawdę nieprzyjemny. 
Nie boję się go, ale w końcu to szef.

Julia zaznacza, że często 

atmosferę w pracy poprawiają 
inni ludzie. Opowiada o tym, że 
współpracownice są świetne. Nikt 
na nikogo nie donosi, nie ma pro-
blemów. Jeśli dochodzi do spięcia, 
wkracza kierowniczka. Bardzo mili 
potrafią być klienci. Większość z 
nich jest neutralna – łapią kontakt 
na zasadzie dzień dobry, robię zaku-
py, do widzenia. Część natomiast 
jest bardzo otwarta i sympatycz-
na. – Kiedyś jedna Pani przyniosła 
nam obiad, inna regularnie wys-
zukuje ciekawe przepisy i wpada z 
tym, co uda jej się upichcić. Raz, gdy 
miałam katar i rany po wycieraniu 
nosa, klientka przyszła z maścią 
dla mnie. Mamy też kilku Panów, 
którzy np. wnoszą za nas skrzynki z 
piwami – po 15. wychodzą z fabryki 
i sami biegną do pomocy.

Kobieta podkreśla, że aktual-
nie, w czasach marketów często 
w tych mniejszych sklepach jest 
niewielki ruch. – Najgorsze jest 
to, że po południu zagląda bardzo 
mało ludzi, a wtedy dłuży mi się 
czas. Ludzie często porównują ceny, 
marudzą, że jest drogo, a w mar-

Foto: www.gospodarka.dziennik.pl
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Chociaż pensja nie jest rewelacyjna 

- zarabiam 1500 zł, czyli po dolicze-

niu podatku [..] zostaje mi 1060 zł.



ketach taniej. Nie mogę powiedzieć 
klientowi, żeby po prostu sobie 
poszedł, skoro coś mu się nie podo-
ba. Muszę go zachęcać. Jeśli chodzi 
o robiących zakupy, oprócz grupy 
tych miłych i niezwykle pomoc-
nych są też tzw. upierdliwcy. – Przy-
chodzi np. Pani, która nic nie kupu-
je, a codziennie pyta o konkretną 
szynkę, której u nas nigdy nie było. 
Pyta co ile kosztuje i po prostu wy-
chodzi. A... i ciągle narzeka, że nie 
mamy tej szynki. Nie rozumie, że 
nie sprzedajemy wyrobów danej 
firmy wędliniarskiej, bo mamy kon-
trakt z inną.

Problemy pojawiają się w mo-
mencie, gdy klient zniszczy jakąś 
rzecz. – Kiedyś klientka biorąc 
kawę, stłukła 2 inne, tylko tak, 
że wieczka były rozbite, a te kawy 
całe. Powiedziała, że nie ma tyle 
pieniędzy, ale zapłaci za nie i weźmie 
jutro. Przyszła na drugi dzień i po 
prostu zapłaciła. Trzeciego dnia 
moja koleżanka wylądowała na 
dywaniku u prezesa za „wymusze-
nie na klientce zapłacenia za znisz-
czony towar”.  Widocznie kobieta 
poszła na skargę, co jest dziwne, bo 
żadna z nas nie powiedziała jej, że 
musi kupić te produkty. Po prostu 

my musiałybyśmy to zrobić – zaws-
ze w razie szkód pokrywamy je z 
własnych kieszeni, niestety.

Ciekawa wydaje się również 
kwestia braków w kasie. Zapew-
ne większość z nas zastanawia się, 
kto ponosi odpowiedzialność w 
przypadku, gdy coś się nie zgadza. 
Julia mówi, że w takich sytuacjach 
to właśnie one, sprzedawczynie 
wykładają pieniądze. - Czasami 
brakuje pieniędzy w kasie, więc mu-

simy dokładać ze swojej kieszeni. 
Najwięcej raz musiałam dać 50 zł. 
Okazało się, że po prostu za dużo 
wydałam klientce. O dziwo ona 
wróciła i oddała mi te pieniądze. 
Byłam naprawdę pozytywnie zas-
koczona.

W rozmowie ze mną Julia st-
wierdza, że w ogólnym bilansie 
jej praca wychodzi na zero. Jest 
kilka kwestii, które pozostawiają 
wiele do życzenia, ale nie ma 
powodów do ciągłego narzeka-
nia. Niezbyt motywujący jest fakt 
braku możliwości awansowania. 
Awans w przypadku firmy, w 
której jest zatrudniona oznac-
za jedno – taką samą wypłatę, ale 
o wiele więcej obowiązków. Jest 
natomiast dużo pozytywnych as-
pektów – przebywanie w zgran-
ym zespole  czy ciągły kontakt 

z różnymi ludźmi. Najczęściej 
właśnie obce osoby potrafią 
sprawić, że cały dzień, nawet jeśli 
ma upłynąć na dźwiganiu skrzynek 
czy wysłuchiwaniu pretensji szefa, 
staje się znośniejszy. I kolejnego 
ranka, wstając o 4.30 nie robi się 
tego z aż taką niechęcią, jak można 
by przypuszczać. 

Drogie Panie!
Każda z nas powinna zastanowić 

się kilka razy zanim nakrzyczy w 
sklepie na ekspedientkę, tylko dla-
tego, że nie usłyszała ona tego, co do 
niej powiedziałyśmy lub zważyła 
kilka dekagramów mięsa więcej niż 
sobie życzyłyśmy. Zwykły uśmiech, 
który nic nas nie kosztuje potrafi 
naprawdę ułatwić sprzedawczyni 
cały dzień pracy. Jednak my same 
nie wymagajmy, by kasjerki były 
nieustannie rozmowne i rozpro-
mienione. Okażmy odrobinę zro-
zumienia i poczekajmy na powrót 
życzliwości, którą się wykażemy. 
Za jakiś czas może się okazać, że 
skupiona na ciągłej obsłudze kasy 
kobieta to bardzo pomocna i ot-
warta osoba, która przy kolejnych 
zakupach podpowie jaki chleb 
warto kupić lub wybierze dla nas 
najładniejsze owoce. W końcu, po-
dobno, całe dobro, darowane przez 
nas innym, kiedyś zostanie nam 
zwrócone. █

Imię oraz wiek bohaterki zostały 
zmienione na jej życzenie. 

BEATA KAPUSTA
21  l.  |  studentka
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Niezbyt 

motywujący 

jest fakt brak 

możliwości awan-

sowania.
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Obiektyw oknem na świat

Kobieta i jej pasje
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- Nigdy nie sugerowałam się żadnym stylem fotogra-
fowania. Po prostu jedno zdjęcie mi się podoba, a drugie 

nie. Mało tego – tak bardzo broniłam się przed jakimś 
ukierunkowaniem w fotografii, że nie chciałam iść na 

żaden z kursów

M
ówi 21 letnia Ula, która od wie-
lu lat pasjonuje się fotografią i dziś 
nie wyobraża sobie bez niej życia. - 
Sięgnęłam tylko do instrukcji obsługi 
aparatu. Odpowiada mi taka wiedza, 

bo nie ma tam sugestii, tylko konkretne wskazówki. 
Może to śmieszne, ale boję się, że idąc na kurs coś 
zostanie mi zabrane i będę robiła zdjęcia zgodne z 
estetyką prowadzącej go osoby. Chcąc nie chcąc ktoś, 
od kogo się uczę pokazuje mi swój kierunek. Zależy 
mi na tym, by robić zdjęcia tak jak ja je widzę. Nie 
mam pojęcia czy prezentują one jakąś wartość, ale 
wiem, że dla mnie są... bezcenne. 

Ula to niezwykła dziewczyna. Pogodna, opty-
mistycznie nastawiona do świata i każdego nowe-
go doświadczenia. Trudno wyrazić słowami jak 
niesamowitą aurę wytwarza wokół siebie, tym bar-

dziej opowiadając o swoim zamiłowaniu. Jak sama 
wspomina, gdy była dzieckiem, zawsze strasznie 
interesowała ją ta mała skrzyneczka, którą rodzi-
ce robili jakieś cuda. - Czasem błyskało, czasem po 
prostu pstrykało i można było przejrzeć się w półkuli, 
która wysuwała się po przesunięciu magicznego 
przycisku. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam 
się, że błysk dawała lampa, pstrykanie to naciśnięcie 
spustu migawki, a to tajemnicze szkiełko to soczewka 
obiektywu – mówi z uśmiechem. – Pamiętam, że 
podobało mi się też zmienianie kliszy. Kiedy byłam 
mała, rodzice robili bardzo dużo zdjęć, ale do pew-
nego momentu. Nie wiem dlaczego to się urwało, ale 
ja przejęłam pałeczkę i tak mi już zostało. 

Pierwszy własny aparat dziewczyna dostała w 4. 
klasie podstawówki. - Rodzice zabrali mnie do skle-
pu i pozwolili, żebym sama wybrała sobie prezent 

Obiektyw oknem na świat
urodzinowy. Bardzo dobrze pamiętam tę sytuację, 
bo stanęłam przed jednym z „najtrudniejszych” 
w życiu wyborów... Zabrać ze sobą elektroniczne-
go pieska, który biegał, merdał ogonem i podnosił 
łapę czy aparat. Wybrałam to drugie! – Ula śmieje 
się na samo wspomnienie całej sytuacji i dodaje: 
- Nie mam pojęcia czy to zaważyło na dalszej ko-
lei wydarzeń, ale nie wierzę w przypadki. Chyba 
po prostu tak miało być. Do dziś mam ten aparat 
– toporny, srebrno-czarny klocek. Zadziwia mnie, że 
jako mała dziewczynka skusiłam się na coś tak po-
nurego z wyglądu, ale jak to powiedział Mały Książę 
„najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu”, a 
dla mnie wnętrze było cudowne. Ula wskazuje, że 
niezwykle ważna dla niej była możliwość pode-
jmowania decyzji, co uwieczni i zapamięta, a co 
nie. Nadal świetnie czuje się z nieopuszczającą ją 
niezależnością w kwestii stylu fotografowania oraz 

tego, kto lub co będzie obiektem realizowania jej sz-
tuki. Aktualnie uwielbia robić zdjęcia ludziom w co-
dziennych sytuacjach. Dziewczyna zwraca uwagę, 
że chyba najlepiej robi się fotografie człowiekowi, 
gdy jest on tego nieświadomy. Zdjęcia są wówczas 
prawdziwe, swobodne, bo ludzie są... prawdziwi i 
swobodni. Podkreśla również, że za pomocą apara-
tu, mimo tego, że niektórzy w to nie wierzą, można 
uwiecznić uczucia. Według niej człowiek mówi też 
ciałem i to często nawet więcej niż potrafi wyrazić 
słowami, a ona, jako artystka, tę mowę obserwuje. 
- Niektórzy współpracują z modelkami, fryzjerami, 
stylistami, wyszukują się za pomocą portali inter-
netowych itp. Jest to wspaniała okazja do poznania 
wielu ciekawych osób, ale mnie to nie kręci. Moim 
zdaniem modelki nigdy nie są spontaniczne. Zwykle 
operują wachlarzem wcześniej wyuczonych min, 
gestów i póz, które opanowały przed lustrem. Nie 
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lubię „ustawianych” zdjęć. 
Nietrudno odnieść wrażenie, że dla mojej roz-

mówczyni aparat to przedmiot pierwszej potrzeby, 
tak ważny jak dla innych kobiet telefon czy podręczna 
kosmetyczka. Sama zainteresowana potwierdza to 
mówiąc, że pierwsze pytanie, które pada, gdy wy-
chodzi z domu lub wyjeżdża gdzieś z najbliższymi 
brzmi: Ula, a zabrałaś aparat?, niezależnie, czy jest 
to rodzina czy znajomi, a ona zawsze odpowiada 
to samo: Tak, mam. Aparat jest zawsze najistot-
niejszy na jej liście rzeczy do zabrania. - Jakiś czas 
temu poszłam na bilarda ze znajomymi i tego samego 
wieczoru postanowiliśmy, że w nocy pojedziemy nad 
morze. Jedyne po co wpadliśmy do domu to bluzy i 
aparat, bo nie miałam go akurat przy sobie. Każdy ze 
znajomych wie, że bez niego nie możemy wybrać się 
na żadną dłuższą wycieczkę. Jeżeli ktoś nowy dołącza 
do towarzystwa, od razu jest pouczany, żeby się nie 
przejmował, bo chcąc nie chcąc będzie miał pełno 
zdjęć – tłumaczy z radością. – Nie każdy chce, żeby 
robić mu zdjęcia, ale właśnie dzięki takiemu przeds-
tawieniu sytuacji przez znajomych nowa osoba czu-
je się trochę pewniej widząc, że to naturalne, iż ktoś 
w zasadzie obcy biega wokół niej „pstrykając fotki”. 
Wielu ludzi się krępuje, ale nie wiedzą, że piękno jest 
w każdym. Naprawdę w każdej osobie można znaleźć 
coś urzekającego, co warto sfotografować. Poza tym 
czasami naprawdę dużo się dzieje, a nie sposób wszys-
tkiego zapamiętać. Aparat to mój klucz do zatrzyma-
nia chwil. Dzięki niemu jestem spokojna, że już nigdy 
ich nie zapomnę, bo naprawdę byłoby szkoda. 

Fotografia to niezaprzeczalnie przepiękna 
i inspirująca dziedzina sztuki, ale chcąc 
zajmować się nią 

b a r d z i e j 
poważnie oraz mieć 
możliwość zrobienia zdjęć naprawdę 
świetnej jakości trzeba dysponować odpowiednim 
sprzętem. Dla takiej pasjonatki jak Ula nawet to nie 
było jednak przeszkodą. Przez długi czas zbierała 
pieniądze na porządny aparat. Jak? Odkładała kies-
zonkowe i podejmowała drobne prace, np. koszenie 
trawy. – Ale tak naprawdę wszystko zawdzięczam 
rodzicom. To oni kilka lat temu postanowili z okazji 
Dnia Dziecka przyspieszyć moje żmudne zbieranie 
pieniędzy. Razem pojechaliśmy kupić wymarzony 
aparat, który oczywiście sama wybrałam. 

Dziś fotografowanie jest nieodłączną częścią 
życia Uli. Ona sama podkreśla, że nie ma pojęcia, 
co będzie się działo jutro, za tydzień, ale wie, że to, 
czym zajmuje się teraz, chciałaby robić cały czas. To 
po prostu weszło jej już w nawyk. Najważniejsi są 
dla niej ludzie i ich uczucia. Bez nich nie potrafiłaby 
żyć. Robiąc zdjęcia odkrywa ich zwyczaje, przyzwyc-
zajenia, widzi uśmiech, a czasami również smutek. 
Wszystkie te kwestie nigdy jej nie powszednieją, bo 
uważnie je obserwuje a nie puszcza mimochodem. 
Dzięki swojej pasji może też zapamiętać więcej osób. 
Wiadomo, że ścieżki się łączą i rozchodzą, często się 
o kimś zapomina. Ula mając zdjęcia w każdej chwi-

li może sobie przypomnieć dawnych 
znajomych, a także spędzone z nimi 
chwile. – Jeżeli miałabym zrobić 
piramidę wartości, na samej górze 
byliby ludzie i fotografia, dalej miłość 
i fotografia, a następnie wolność 
i fotografia. Dla mnie jest to już 
nieodłączny fragment mojego życia. 
Fotografii nie da się wpasować w 
jedno miejsce, ona po prostu trwa. 
Daje dużo radości, wspomnień, 
odprężenia. To wszystko sprawia, 
że czuję się dobrze. A jeśli ja czuję 
się dobrze, to każdemu wokół też 
to się udziela. Widzę same plusy. 
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Skoro dla Uli foto-
grafia jest wypełnieniem jej życia, 
od razu nasuwa mi się myśl, że musi 
poświęcać jej bardzo dużo czasu. Pytam 
więc wprost, czy rzeczywiście jest tak, że 
wszystkie inne zajęcia podporządkowuje 
temu jednemu. – Nie, nie wyznaczam spe-
cjalnie czasu. Zwykle jest tak, że mam apa-
rat przy sobie. Nawet jeśli mam go nosić 
cały dzień po to, żeby zrobić tylko 3 zdjęcia. 
Czasem właśnie te 3 są lepsze niż sto in-
nych z poprzedniego dnia. Na ogół robię ich 
dużo, co najmniej 2 jednego ujęcia. Zaws-
ze jedno z nich jest lepsze. Rzadko też coś 
kasuję. Przechowuję je wszystkie i nieraz do 
nich wracam. Zdarza się, że zdjęcie, które 
wcześniej mi się nie podobało, teraz okazu-
je się tym lepszym. Dlatego walczę, gdy ktoś 
próbuje mi jakieś  skasować, bo nie podoba 
mu się jak wyszedł.

Młoda fotograf podkreśla również, że 
jak do tej pory nie traktowała swojego 
zajęcia w kategorii pracy. Mówi, że jest na 
to za wcześnie, chociaż nie wyklucza takiej 
ewentualności w przyszłości. Do tej pory 
obsługiwała chrzciny i urodziny, ale nie w 
celach zarobkowych. Najlepszą zapłatą była 
radość, którą wywołało u niej samo popros-
zenie jej o uwiecznienie tak wyjątkowych 
chwil. Ogromną satysfakcję daje również 
myśl, że udało się oddać fotografią to, co 
wcześniej chciało się uchwycić. – Jest ki-
lka takich zdjęć, które w pełni przedstawiły 
wygląd rzeczywistości. Są też takie, które ani 
trochę mi się nie podobają. Ale najbardziej 
cieszę się, kiedy uwiecznię ludzi lub rzeczy, 

Od ilu lat jest Pani profesjonalnym fotografem?
- W zawodzie pracuję 22 lata. Zaczynałam jako fotoreporter w 
ogólnopolskim tygodniku  Poznaniak. Teraz jako niezależny 
freelancer. Mam własne studio fotograficzne “AGMA STUDIO 
PHOTO GALLERY” w Poznaniu.
http://agma-studio.pl/fotograf-poznan-agnieszka-meissner/foto-
grafia-odbiciem-sztuki-dawnych-mistrzow/  

Czy po takim okresie czasu zajęcie to nadal sprawia Pani 
przyjemność?
- Kocham swoją pracę. Każde nowe zlecenie jest kolejnym 
wyzwaniem dla mnie. 

I nie wpada się mimo wszystko w rutynę?
Ja nie wpadam w rutynę, z całą pewnością nie. Do każdego tema-
tu podchodzę indywidualnie i z pasją. 

Jakie są główne różnice między sprzętem (aparatem i akceso-
riami) dla amatorów, a tym profesjonalnym?
- Zależy o jaki aparat chodzi. Aparaty mają konkretne progra-
my, np. pejzaż, portret, zdjęcia nocne, detal itp. Tych programów 
najczęściej używają amatorzy. Profesjonalista używa programów 
z preselekcją czasu lub przysłony, ewentualnie trybu ręcznego, 
tak, aby samemu kontrolować parametry zdjęcia.
Dla profesjonalisty bardzo ważne są parametry obiektywów - dla-
tego czasami obiektyw kosztuje tyle samo, co aparat. Potrzebuje-
my obiektywy jasne, czyli z dużą przysłoną, aby móc wykonywać 
zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych.
Ponadto aparaty używane w fotografii profesjonalnej mają ma-
tryce z dużą rozdzielczością – umożliwia to drukowanie z nich 
dużych zdjęć, np. na plakaty czy billboardy. Amatorzy tego raczej 
nie potrzebują, więc ich aparaty mają matrycę z mniejszą ilością 

Na pytania o swoją pracę, rodzaje aparatów, 
a także sekrety wykonania dobrego zdjęcia 

odpowiada Pani Agnieszka Meissner, profesjo-
nalny fotograf, właścicielka studia „AGMA STU-

DIO PHOTO GALLERY”, współpracująca z 
portalem „TO JA KOBIETA”.

Ciąg dalszy wywiadu na kolejnej stronie
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których już nie ma. Do tego dążę, do uchronie-
nia przed zapomnieniem. Jestem szczęśliwa, 
gdy oglądamy z najbliższymi zdjęcia i nagle 
ktoś wykrzykuje: „Ja naprawdę tam byłam?” 
lub „Ja naprawdę to robiłem?”. Wiem, że 
w pewien sposób to dzięki mnie ta osoba 
pamięta, co było, mimo, że wcześniej zdążyła 
już zapomnieć. 

Dodatkową, a dla Uli chyba najważniejszą 
zaletą jej hobby jest to, że integruje ono lu-
dzi. W jaki sposób? Dziewczyna sugeruje, 
że często robiąc zdjęcia, obserwuje relacje 
między innymi. Czasami nawet w momencie 
ustawiania poszczególnych osób do wspólnej 
fotografii z jakiejś imprezy. Wtedy dopiero 
zauważa się, kto przyszedł, niektórzy dopie-
ro w tym momencie witają się ze znajomymi 
albo poznają z nieznajomymi. Zwykle twor-
zy się nieduży chaos, a po zdjęciu wszyscy 
się rozchodzą, ale już z nowo poznanymi lub 
dawno niewidzianymi osobami. Ponadto tr-
zeba też przecież wysłać wszystkim zdjęcia. 
W tym celu wymienia się mailami i numera-
mi telefonów, co również zbliża. 

Pomimo długiej rozmowy z Ulą i 
wyraźnego rozjaśnienia kwestii fenomenu 
jej pasji, nadal nie do końca rozumiem jak 
to możliwe, by tak bardzo zżyć się z jakąś 
rzeczą. – Wiesz... ja najbardziej widzę świat 
obrazami. Dla niektórych najważniejsze są 
dźwięki, a ja zawsze najbardziej doceniam 
to, co widzę. Chociażby zamiast zamknąć się 
w pokoju i posłuchać jakiejś płyty, wolę wyjść 
i coś pooglądać (zwykle ludzi). I najczęściej 
też zabieram właśnie aparat po to, by te obra-
zy zachować – tłumaczy mi i natychmiast 
dodaje: - Muszę Ci powiedzieć, że lubię coś 
tworzyć. Niektórzy składają sobie mode-
le, a ja robię zdjęcia. Kiedyś 

pikseli.
Poza tym amatorzy zazwyczaj kupują aparaty kompaktowe, a 
profesjonaliści lustrzanki, ale prawdę mówiąc dzisiaj bardzo 
wielu amatorów również fotografuje lustrzankami, więc tutaj 
podział jest trochę sztuczny.
Kompakt ma tę zaletę, że jest mały i poręczny. Odwrotnie lustr-
zanka - trzeba się trochę nadźwigać.

A jakie są różnice w cenach między taką najprostszą lustrzanką 
dla laików, a sprzętem dla zawodowców?
- Ceny trzeba by sprawdzić w sieci, ale podejrzewam, że naj-
prostsza lustrzanka z obiektywem kitowym (w zestawie) może 
kosztować ok.1800 - 2000zł. Sprzęt dla zawodowego fotografa 
należy rozpatrywać od ok.10 000 tys. (aparat, obiektyw). 

Czy mogłaby Pani polecić jakieś szkoły/kursy dla ludzi, którzy 
chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie fotografii?
- Nie mogę polecić kursów, bo ich nie znam, ale wystarczy 
wygooglać w wyszukiwarce internetowej i pojawia się ich całe 
mnóstwo. U mnie można zamawiać prywatne lekcje obsługi 
sprzętu i kursy fotografii dla małych grup lub pojedynczych osób 
oraz naukę obróbki zdjęć na komputerze.

A czy w Polsce w ogóle kształci się fotografów, tak jak ludzi w 
innych dziedzinach sztuki?
- Są wyższe szkoły, akademie sztuki, uniwersytety artystyczne 
i tam prowadzi się wykłady i ćwiczenia z zakresu fotografii. W 
Poznaniu jest Uniwersytet Artystyczny, a na nim kierunek foto-
grafia. 

Czy mogłaby Pani udzielić naszym Czytelniczkom kilku rad? 
Jak zrobić dobre zdjęcie z podróży czy z rodzinnej imprezy?
- Najważniejsze - uważnie patrzeć, obserwować i analizować: 
światło i kompozycję kadru. Zwracać uwagę na to, aby dana 
sfotografowana sytuacja miała tzw. ręce i nogi, czyli nie obcinać 
istotnych elementów na zdjęciu, ale też nie fotografować ludzi 
zbyt szerokim kadrem. Uwaga na zdjęcia wakacyjne w pełnym 
słońcu - w fotografii jest jedna istotna zasada – latem najlepsze 
zdjęcia wychodzą do godz. 10.30 i po godzinie 16.30. Portrety w 
pełnym słońcu to też nie jest najlepszy pomysł. Warto ustawić 
modela tyłem do słońca a samemu stanąć w cieniu. Rodzinna 
impreza? Przede wszystkim nie świecić lampą błyskową prosto 
w twarz, bo to czyni obraz płaskim, a najczęściej pierwszy plan 
jest prześwietlony. Należy też zmienić balans bieli, aby zdjęcia 
nie wyszły zbyt żółte. Ewentualnie gdy mamy zewnętrzną lampę 
błyskową z ruchomą głowicą to świecimy w sufit lub boczną 
ścianę i oświetlamy scenę światłem odbitym, a nie bezpośrednim.

Kobieta i jej pasje
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usłyszałam, że nie aparat robi zdjęcia, tylko człowiek. 
Dużo w tym prawdy, a już tym bardziej jeśli chodzi o 
fotografię analogową. Jestem nią zachwycona, chociaż 
jest ona coraz rzadziej spotykana. Miało się 36 zdjęć do 
wykorzystania i nie można było na bieżąco sprawdzać 
efektów... To dopiero sztuka! Teraz możemy zobaczyć, 
poprawić parametry i zrobić kolejne zdjęcie, a wtedy 
naprawdę trzeba było się na tym znać. 

Po zakończeniu wywiadu nie mam żadnych 
wątpliwości, że Ula to prawdziwa artystka, która nie 
wyobraża sobie życia bez swojego aparatu. Dzięki 
niemu nie tylko może się realizować, sprawiać 
radość innym, ale też ciągle spotykać nowych ludzi 
i doświadczać emocji, których wcześniej nie znała. 
– Ludzie są moją pasją, interesują mnie ze wszyst-
kimi swoimi zainteresowaniami, humorami, wyz-
naniami. Najbardziej ciekawi różnorodność wśród 
nich. To chciałabym uchwycić – inność każdego, 
wyjątkowość. Każdy przecież jest niezwykły. Nie 
mam co do tego żadnych wątpliwości – podsu-
mowuje dziewczyna. Czy możliwe jest, by podobnie 
jak ona zachowywać na lata wyjątkowe, ulotne chwi-
le i uwieczniać cały wachlarz uczuć najbliższych? 
Oczywiście, chociaż po rozmowie z nią odnoszę 
wrażenie, że warunkiem koniecznym do zrobienia 
dobrego zdjęcia jest nie tyle aparat o świetnych pa-
rametrach, ile osoba posługująca się nim pełna em-
patii, otwartości i gotowości do zauważania wszędzie 
niewidocznych dla większości detali. █

Zdjęcia są autorstwa bohaterki tekstu.

BEATA KAPUSTA
21 l.  |  studentka
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Moda 
w roli 
głównej, 
moda 
w tle

Komedia romantyczna, w której główną bohaterką jest stylowa 
dziewczyna pracująca w brytyjskim czasopiśmie? Dwie części 
filmu, będące kontynuacją kultowego serialu? Niezwykły film o 
homoseksualiście, wyreżyserowany przez znanego projektanta 
mody? A może dokument przedstawiający pracę prawdopodobnie 
najbardziej znanej redaktor naczelnej nad numerem ekskluzyw-
nego magazynu?

Kultura dla każdej z nas
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N
ieważne, na którą z tych 
propozycji się zdecydu-
jemy - każda z nich dla 
prawdziwej pasjonatki 
mody będzie nie tylko 

źródłem wiedzy na temat ulubio-
nej dziedziny życia, ale również 
chwilą fantastycznego relaksu. 
Poniżej kilka najbardziej znanych 
tytułów. 

Coco Chanel (Coco avant 
Chanel; 2009) - biograficzny film 
o kreatorce mody, której praca 
przyniosła przełom w sposobie 
ubioru kobiet.

Główną bohaterkę poznaje-
my w fazie jej dzieciństwa, kiedy 
to została oddana do sierocińca. 
Reżyser nie skupia się zbyt na 
tym okresie. Jest on tylko pewne-
go rodzaju wstępem do opowie-
dzenia dalszej historii życia Ga-
brielle (to prawdziwe imię Coco 
Chanel). A ta obfitowała w liczne 
znajomości z mężczyznami, któr-
zy wprowadzając Coco na salony, 
bezpośrednio umożliwiali jej po-
zyskanie zwolenniczek jej indywi-
dualnego stylu. Odnieść można 
wrażenie, że akcja tego filmu kręci 
się głównie wokół relacji made-
moiselle z Etiennem Balsanem, a 
później również z Arthurem Bo-
yem Capelem. I rzeczywiście tak 

jest, ale dzięki niemu stajemy się 
również obserwatorami rozwoju 
talentu Coco (niestety w moim 
odczuciu niedostatecznie), jej 
pracy nad damskimi nakryciami 
głowy i powolnym zdobywaniu 
coraz większej rzeszy klientek.

Choć wyreżyserowany przez 
Anne Fontaine obraz przedstawia 
w wysokim stopniu wyjątkowość 
i indywidualizm osoby Chanel, to 
jak na film o tak wpływowej postaci 
świata mody można by spodziewać 
się większego skupienia twórców 
na jej pracy i kunszcie. Osobiście 
uważam, że należało oczekiwać tu 
czegoś więcej – pominięte zostały 
nie tylko różne warte uwagi kwes-
tie z życia prywatnego głównej 
bohaterki, ale przede wszystkim 
właśnie droga, jaką musiała ona 
przejść, aby osiągnąć spektakular-
ny sukces i zapisać się na kartach 
historii. 

Diabeł ubiera się u Prady (The 
Devil Wears Prada; 2006) - abso-
lutna klasyka gatunku. Film, który 
widziały zapewne wszystkie ko-
biety marzące o pracy w wielkim 
świecie mody, zafascynowane 
znanymi nazwiskami z metek 
ubrań lub będące podwładnymi 
surowych szefowych.

Andy, absolwentka uniwer-

sytetu, marząca o pracy dzien-
nikarki zostaje skierowana na 
rozmowę kwalifikacyjną do luk-
susowego magazynu. Nie mająca 
pojęcia o świecie mody i nie 
przywiązująca większej wagi 
do wyglądu dziewczyna dostaje 
nieoczekiwanie posadę asystentki 
diabelnie wymagającej redaktor 
naczelnej. Skuszona obietnicą ot-
worzenia sobie drzwi do pracy w 
każdej redakcji w Nowym Jorku, 
podejmuje wyzwanie i postanawia, 
że poświęci rok swojego życia na 
wykonywanie wszelkich, często 
absurdalnych poleceń szefowej. 
Z czasem orientuje się jednak, że 
nie jest to takie proste. Kolejne 
zadania przyprawiają ją o zawrót 
głowy, a świat mody wydaje się co-
raz bardziej niezrozumiały. Kiedy 
już przystosowuje się do nowego 
miejsca pracy, jej życie prywatne 
staje się prawdziwą katastrofą.

Choć największą zaletą filmu 
są grający w nim aktorzy – 
Anne Hathaway, Stanley Tucci, 
Emily Blunt, a przede wszystkim 
niezastąpiona Meryl Streep, to 
na szczególną uwagę zasługuje 
główna jego bohaterka, czyli 
moda. Twórcy powstałego na po-
dstawie wciągającej powieści Lau-
ren Weisberger obrazu przybliżają 
nam świat wiecznego kultu piękna, 
ciągłych morderczych diet i 
dbałości o każdy, nawet najmniej-
szy detal. Oglądając go jesteśmy 
świadkami przemiany zwykłej, 
ambitnej dziewczyny o niewiel-
kiej świadomości własnego ciała 
w szykowną nowojorską kobietę, 
która tracąc kilogramy i wciągając 

Diabeł ubiera się u Prady |  Foto:  reelingreviews.com
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się coraz bardziej w świat blichtru, 
gubi siebie, a czasami także zapo-
mina o wcześniejszych prioryte-
tach.

Kino warte uwagi – zaspokoi 
potrzebę obcowania ze sztuką, nie 
tylko tą namacalną, przejawiającą 
się w doskonałości prezen-
towanych kreacji (ubrania Chanel, 
Prady czy Narcisco Rodrigue-
za), ale również bardziej ulotną, 
pokazującą talent aktorów (genial-
na gra Streep). 

Miłość i inne nieszczęścia 
(Love and Other Disasters; 2006) 
- zabawna komedia romantyczna, 
w której moda nie jest głównym 
tematem, ale ukryta w tle znacznie 
podnosi jej walory estetyczne.

Emily Jacks Jackson – główna 
bohaterka – to młoda, pracująca 
w brytyjskim Vogue dziewczyna 
o dosyć nietypowym podejściu 
do życia. W wolnych chwilach za-
jmuje się swataniem wszystkich 
przyjaciół i znajomych, włącznie 
z nowym kolegą z pracy, Paolo. 
Dziewczyna nie wie, że pochop-
nie wyciągając wnioski ze swojej 
obserwacji, niesłusznie wzięła 

chłopaka za geja. Na skutek jej 
pomyłki dochodzi do serii za-
bawnych, a pod koniec opowieści 
również wzruszających zdarzeń.

Głównym atutem filmu jest 
urocza Brittany Murphy. Kreacja, 
którą tu stworzyła powinna szc-
zególnie przypaść do gustu jej fa-
nom. Ponadto na korzyść działa 
tu również styl jaki prezentuje jej 
bohaterka, dla którego inspirację 
ewidentnie stanowiła ikona kina 
Audrey Hepburn. Warto zwrócić 
również uwagę na inne, tak 
samo barwne, co Jacks, postaci. 
Przede wszystkim, na dwoje jej 
najbliższych przyjaciół, Tallulah 
i Petera. Jeśli chodzi o związki ze 
światem mody, odnaleźć możemy 
kilka scen, które w zabawny sposób 
obnażają jego wady, podkreślając 
nadmierne czasami przekonanie 
o własnej wartości pracujących w 
nim ludzi.

Przede wszystkim jed-
nak Miłość... to lekki film, 
pokazujący sfilmowaną już wie-
lokrotnie kwestię poszukiwania 
najważniejszego uczucia w sposób 

odrobinę odmienny od znanych 
nam standardów. 

Samotny mężczyzna (Single 
Man; 2009) - przepiękny film o 
miłości, samotności i inności. 
Głównym bohaterem jest profe-
sor George Falconer, mężczyzna, 
który w niedawnym wypadku 
stracił wieloletniego kochanka. Po 
śmierci najbliższego człowieka, nie 
bardzo radzi sobie z sytuacją, w 
której się znalazł. Ukojenia szuka 
w kontaktach z ludźmi (znanymi 
i nie), wyraźnie go ciekawiącymi.

Osoby, które od filmu oczekują 
ciągłych zwrotów akcji czy nieus-
tannych niespodzianek, na tym 
obrazie prawdopodobnie się 
wynudzą. Główną zaletą Sa-
motnego mężczyzny bowiem, 
w moim odczuciu, jest właśnie 
jednostajność, dzięki której 
możemy skupić się na jego estety-
ce. A ta jest naprawdę niezwykła. 
Karkołomnym zadaniem  jest 
przekazanie w słowach wielkości 
kunsztu i subtelności ukrytej w 
tym dziele. Nie jestem do końca 
pewna, co sprawia, że do ostat-
niej jego minuty pozostaje się we 
wszechogarniającej fascynacji. 
Może to całokształt – scenogra-
fia, kostiumy i odpowiedni nas-
trój? Może niezwykłe zdjęcia, 
podkreślające zamiłowanie Fal-
conera do piękna – detale ta-
kie jak idealne kobiece usta, 
intrygujące oczy czy kształt ciała 
pływającego mężczyzny? A może 
też cudowna muzyka autorstwa 
Abla Korzeniowskiego? Moim 
zdaniem wszystkie te czynniki. 
Nie wypada nie wspomnieć też 
o roli wspaniałej Julianne Moo-
re, grającej przyjaciółkę George’a 
- kobietę z widoczną do nie-
go słabością i niedookreślonym 
wobec niego stosunkiem.  

Niewątpliwie sukces filmu 

Miłość i inne nieszczęścia  |  Foto:  thefancarpet.com

Somotny mężczyzna |  Foto:   woodstockwardrobe.com
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należy przypisać jego reżyserowi, 
czyli byłemu dyrektorowi krea-
tywnemu domu mody Gucci, 
a obecnie projektującemu dla 
własnej marki, Tomowi Fordowi. 
Dzięki swojej wrażliwości na 
piękno stworzył obraz, który po-
rusza i zmusza do przemyśleń. Te 
osoby, które nie są przekonane wy-
mienionymi wcześniej mocnymi 
stronami filmu, do jego obejrze-
nia skłoni może właśnie nazwisko 
słynnego kreatora mody. 

Seks w wielkim mieście (Sex 
and the city; 2008) - kontynuacja 
opowieści o czterech, kompletnie 
różniących się temperamentem 
i priorytetami, przyjaciółkach 
mieszkających w Nowym Jorku 
i ich perypetiach. Carrie prowa-
dzi wspaniałe życie u boku Mr. 
Biga i na dobrą sprawę prag-
nie się ustatkować. Wspólnie z 
ukochanym kupują wymarzony 
apartament i planują ślub, ale nie 
wszystko ułoży im się dobrze, bez 
komplikacji, tak jak planowali. 
Miranda stara się łączyć karierę 
prawniczki z byciem idealną żoną 
i matką. Wychodzi jej to różnie, 
jednak ani praca, ani rodzina nie 
dostarczają jej większych powo-

dów do narzekań. Wszystko 
zmienia się, gdy jej małżonek 
postanawia podzielić się z nią 
wiadomością, która zniszczyłaby 
świat niejednej kobiety. Charlotte 
nadal jest tą samą perfekcjonistką, 
dla której najważniejsza pozostaje 
rodzina i wychowanie ukochanej 
adoptowanej córeczki. Samantha 
natomiast pomimo ogromnej 
chęci pozostania w monogamiczn-
ym związku ze Smith’em, dochodzi 
do wniosku, że straciła prawdziwą 
siebie i postanawia wrócić do 
dawnych przyzwyczajeń.

I choć fabuła filmu jest ciekawa 
to, dla prawdziwych wielbicielek 
mody, bardziej interesujące mogą 
wydać się stylizacje głównych 
bohaterek, bo to właśnie stroje 
są jedną z największych jego za-
let. Tym bardziej, że bohaterka 
grana przez Sarah Jessicę Parker 
bierze udział w sesji ślubnej i pre-
zentuje oszałamiające suknie, a 
tę najważniejszą dla niej kreację 
dostaje od samej Vivienne West-
wood. Niezmienne, czyli w tym 
przypadku fascynujące pozostają 
również przyzwyczajenia czterech 
zwariowanych kobiet – udział w 
nowojorskich pokazach mody, 
obsesja na punkcie ekstrawaganc-

kich i drogich dodatków, a prze-
de wszystkim nieograniczona i 
absolutnie prawdziwa miłość do 
ubrań. Cały ten festiwal piękna 
zawdzięczamy Patricii Field, fe-
nomenalnej kostiumograf, która 
pracowała nie tylko nad obiema 
częściami opisywanego filmu. 
Przejaw jej niezwykłego talentu 
podziwiać możemy również w 
hicie Diabeł ubiera się u Prady. 
Seks w wielkim mieście 2 (Sex and 
the City 2; 2010) - ocenę drugiej 
części przeboju pozostawiam do 
indywidualnej oceny każdej czyte-
lniczce. Według mnie w tym filmie 
zatracona została główna idea i 
humor, który znałyśmy z seria-
lu. Więcej tu blichtru i przepychu 
niż seksu. Pomimo tego, iż teore-
tycznie bohaterki pozostały takie 
same, to przebłysk geniuszu, jaki 
można było zauważyć w scena-
riuszu telewizyjnych odcinków w 
moim odczuciu kończył się wraz 
z ostatnim sezonem SWWM, a 
doszczętnie wypalił się w pierws-
zej części filmu.

Główne postaci są skupione na 
tym, co wcześniej, czyli na szukaniu 
miłości lub smakowaniu różnych 
jej odcieni, każda w typowy dla 
siebie sposób. Carrie – szczęśliwa 

Seks w wielkim mieście 1 & 2 |  Foto:  smaggle.com
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mężatka dochodzi do wniosku, 
że jej życie stało się odrobinę mo-
notonne, a związek z Mr. Bigiem, 
wbrew wcześniejszym przeko-
naniom, nie różni się niczym od 
innych. Miranda nie potrafi skute-
cznie połączyć życia rodzinnego z 
zawodowym, przez co zaniedbuje 
syna. Charlotte przeżywa ciężkie 
chwile, będące skutkiem trudności 
w wychowaniu dwóch dziewczy-
nek. Samantha z kolei... jak to 
Samatha... staje się dawną sobą i 
szuka kolejnych przygód na jedną 
noc.

Według mnie strona wizual-
na w przypadku tego obrazu 
może zostać uznana za sukces, 
ale równocześnie za największy 
minus, przez który zatracone 
zostały główne przesłania ukryte 
pod szyldem Seksu... Niezmien-
nie możemy rozpływać się nad 
ekstrawagancją i finezją stylu Ca-
rrie (a w czasie podróży do Abu 
Dabi także 3 pozostałych bohate-
rek), odwagą ubioru Samanthy czy 
nad elegancją w wydaniu Mirandy 
i Charlotte. 
Jednak cała 
ta barwna, 
des ignerska 
oprawa jest 
według mnie 
g ł ó w n y m 
czynnikiem, 
przez który 
znawcy kine-
matografii nie 
p o z o s t aw i l i 
na SWWM 2 
suchej nitki. 
Te o r e t y c z -
nie można by 
powiedzieć, że 
Seks... zaws-
ze był pełen 
mody, jednak 
zawsze zara-
zem był też 

pełen dowcipu i błyskotliwości, 
która tutaj niestety została dodana 
w nieproporcjonalnie niewielkiej 
ilości. 

Wrześniowy numer (The 
September Issue; 2009) - 
dokument obrazujący pracę 
nad wrześniowym, czyli 
najważniejszym w roku, wyda-
niem amerykańskiej edycji maga-
zynu Vogue. Głównym punktem, 
na jakim skupiają się twórcy 
filmu jest przygotowanie i wyko-
nanie mistrzowskich wręcz ses-
ji zdjęciowych, których efekty 
możemy oglądać właśnie na kole-
jnych stronach tego prestiżowego 
miesięcznika. Niewątpliwie fa-
nów mody zafascynuje możliwość 
podglądnięcia pracy dwóch cie-
kawych osobowości – wpływowej 
Anny Wintour i jej nierozłącznej 
współpracowniczki, Grace Codd-
ington. Zapis kolejnych etapów 
prac przecinany jest fragmen-
tami, w których wypowiadają 
się te kobiety. To właśnie ludzie, 

a dokładniej mówiąc potężne 
osobistości świata mody są jed-
nym z największych pozytywów 
przemawiających na korzyść 
filmu. Stefano Pilati, Vera Wang, 
Mario Testino, Patrick Demar-
chelier – to tylko kilka nazwisk z 
całej plejady, którą możemy w nim 
zobaczyć.

Ci, którzy oczekują sensacji – 
pokazania brudów świata mody 
czy ustosunkowania się do plo-
tek na temat trudnego charakteru 
Anny Wintour – będą zawiedze-
ni. Nie mówi się tu wprost, czy 
rzeczywiście jest tak surowa i 
wymagająca, jednak dokładnie 
śledząc każdą minutę filmu i 
dostrzegając chociażby stosunek 
do niej jej współpracowników, 
można domyślić się jak wielką rolę 
odgrywa nie tylko w redakcji,  ale 
w całym sektorze  gospodarki, ja-
kim jest przemysł modowy.

Wrześniowy numer to 
również, a może przede wszys-
tkim zapis tworzenia czegoś, co 
jest wytworem kultury popular-
nej, a jednocześnie dzięki swojej 
niezwykłości stanowi fragment 
prawdziwej sztuki. To film będący 
dowodem na to, że między stro-
nami zwykłej, z pozoru, gazety 
ukryty jest prawdziwy artyzm, 
tworzony przez najlepszych na 
świecie fotografów, projektan-
tów i stylistów. Dla fanek mody 
– pozycja obowiązkowa, dla tych 
którzy z tym światem nie są na Ty 
– dobra lekcja o tym, że pod bli-
chtrem i powierzchownością kryje 
się ogromna machina o wielkiej 
wartości, nie tylko tej materialnej, 
ale również estetycznej i duchowej. 

BEATA KAPUSTA
21 l.  |  studentka
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             w związku
jak go przetrwać?

Kry

Podstawą idealnego 
związku jest part-
nerstwo. Zaufanie, 

wyrozumiałość i wza-
jemna pomoc – tego 
nie powinno nigdy 

brakować pomiędzy 
partnerami. Jednak z 

upływem czasu zaczyna 
nam się tak po prostu 

„nudzić”. 

zys
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S          zukamy powodów do kłótni, kipi z nas zazdrość, 
zapominamy o wzajemności...

Co z tym zrobić? Czy to koniec? Jak uratować 
związek? 

Takie przykre okresy w naszych związkach 
zdarzyć się mogą niejednokrotnie i w każdej relacji ko-
bieta – mężczyzna. Powodem może być niezaradność 
mężczyzny lub nadmierna dbałość o szczegóły part-
nerki, zdrada, problemy w łóżku, rodzina, bałagan... 
Można tak wymieniać bez końca. 

Odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się stało, 
powinniśmy poszukać trochę głębiej. Pamiętajmy, że 
wina leży po obu stronach. Kiedy przemyślimy wszyst-
kie za i przeciw, odpowiedź powinna być jedna. 

Jednak nigdy nie podejmujmy pochopnych decyzji, 
których możemy żałować. Dochodząc do jakiegoko-
lwiek porozumienia powinniśmy zrobić to we dwoje. 
Szczera rozmowa, w której wylejemy wszystkie swoje 
żale, pretensje, dylematy, opowiemy o swoich uczu-
ciach i emocjach, powinna choć w minimalnym stop-
niu uświadomić nam czego oczekujemy i czy z tym 
partnerem zaspokoimy swoje wszystkie potrzeby.  

Kiedy zauważymy pierwsze symptomy kryzysu 
często nastawiamy się negatywnie do zaistniałej sy-
tuacji. Postanawiamy dać sobie „chwilę” przerwy lub 
chcemy żyć w tak zwanym „wolnym związku” albo 
nie widzimy szansy i się rozchodzimy.  

NA CHWILĘ
Często gęsto słyszę od znajomych: „postanowiliśmy 

sobie dać przerwę”. Staram się ich zrozumieć. Są ze 
sobą kilka lat i tak po prostu znudzili się sobą, szukają 
rozwiązania, które pozwoli im cieszyć się sobą na 
nowo. Ale czy na pewno dobrze robią? Istnieje wiele 
przypadków kiedy po takiej przerwie w związku już 
do siebie nie wracają, jak to się mówi „nie wchodzi się 
dwa razy do tej samej rzeki”. Dla mnie to oczywiste albo 
rozchodzimy się albo próbujemy naprawić to co się 
zepsuło od razu. 

WOLNY ZWIĄZEK
Być z kimś dłuższy czas, spać w tym samym łóżku, 

aż nagle wspólna decyzja: „żyjemy razem, ale robi-
my co chcemy”. Chcielibyście żyć ze świadomością, 
że wasz partner/ka idzie na imprezę bez ciebie i tam 
poznaje kogoś, czuje się z nim dobrze, umawia się z 
nim, spotykają się regularnie... A potem jakby nigdy 
nic wraca do domu i całuje ciebie? Nigdy w życiu bym 
nie pozwoliła aby mój facet obściskiwał się z inną 
dziewczyną będąc ze mną, a Wy? 

TO JUŻ JEST KONIEC
„...nie ma już nic, jesteśmy wolni...” Postanowiliście 

się rozejść? Przemyślałaś swoją decyzję? Pamiętaj, że 
już nie ma odwrotu... Możesz tego żałować. 

Jak zauważyliście każde wyjście może się skończyć 
źle. Dlatego nie rezygnujmy z bycia ze sobą. Istnieje 
wiele innych rozwiązań, dzięki którym wyjdziecie z 
kryzysu bez szwanku. Każdy problem da się rozwiązać, 
a wszystkie przeciwności idzie ze sobą pogodzić. Wys-
tarczy uwierzyć, wziąć się w garść! 

Monika K. (23 lata)
Jestem ze swoim facetem kilka lat, cudownych lat! 

Zawsze się dogadywaliśmy, nie było większych spięć, hu-
mory nam zawsze dopisywały, aż nagle BUM! Coś pękło 
we mnie, ciągle robiłam mu wyrzuty o cokolwiek: że skar-
petki zostawia na podłodze, że nie pozmywał, że dzwo-
ni do niego jakaś koleżanka, że nie przychodzi do domu 
na czas, że to, że tamto... Kłóciliśmy się dzień w dzień, 
rzucałam telefonem po każdej rozmowie, krzyczałam, 
marudziłam, narzekałam, kipiałam z zazdrości... Aż 
jednego dnia po dłuższej rozmowie z nim uświadomiłam 
sobie, że jestem z najcudowniejszym człowiekiem, które-
go poznałam. To on zawsze mnie rozśmiesza kiedy mam 
zły dzień, to on mnie zawsze wspiera, to on mnie KO-
CHA! On obiecał więcej mi pomagać i się starać, mówić 
mi częściej miłe słówka, a ja wzięłam się w garść. Teraz 
jest tak samo cudownie jak na początku! :) 

Jak pewnie zauważyłyście na powyższym przykładzie 
– WARTO! Warto aby taki kryzys nastąpił by potem 
odnaleźć siebie na nowo, na nowo się zakochać w sobie 
nawzajem. Nic nie dzieje się bez powodu. Każda para 
musi przejść taki kryzys, a jeżeli go przetrwają to znak, 
że są dla siebie stworzeni! :) █

PAULINA DORNA
studentka

Dochodząco do jakiegokolwiek 

porozumienia,  

powinniście zrobić to we dwoje{
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7sposobów, jak unikjnąć 

zdrady
Powodem zdrady jest uczucie, że nasze wspólne życie osiadło na 

mieliźnie. Kiedy zdradzamy, otrzymujemy coś, czego nie możemy 
otrzymać w inny sposób. Oto, co możemy zrobić, by zdrada nigdy 

nie zagościła w naszym związku.

M         arcin i Ewa. Na ślubnej fotografii 
szczęśliwi, zapatrzeni w siebie. A to fo-
tka z wakacji. Oboje biegną roześmiani, 
trzymając się za ręce. A tutaj zdjęcie, kie-
dy się urodziła Martynka – ma niecały 

miesiąc. Michał trzyma ją na rękach niczym skarb. 
Dlaczego więc po siedmiu latach szczęścia, wydarza 
się historia jak z kiepskiego serialu? 

CZYM JEST ZDRADA? 
Atrakcyjna koleżanka z pracy, firmowy wyja-

zd, trochę alkoholu. Potem Marcin częściej zostaje 
dłużej w pracy. I w końcu ten przypadkowo odkryty 
SMS, który zatrząsł rodzinnym światem: “Kochany 
wczoraj było cudownie, już tęsknię...” 

Potem płacze i krzyki. Marcin przeprasza, wykr-
zykuje, że to bez znaczenia, że kocha tylko Ewę. Ale 
już nic nie jest takie jak było. 

Choć minęło już pół roku Ewa wciąż nie potrafi 
powstrzymać łez. Jak to się mogło stać? Jak on mógł 
mi to zrobić?

Czym jest zdrada? Nieuchronną konsekwencją 
partnerskiej rutyny? Sposobem na urozmaicenie? 
Zastrzykiem adrenaliny? 

ZAANgAŻOWANIE KONTRA POWINNOść 
Nasze wzajemne zobowiązania, obietnice jakie 

sobie składamy, decydując się na wspólne życie, 
wypływają z aktualnego stanu emocji. Kochamy się, 
chcemy być razem, pragniemy wspólnie budować 

Ona i on
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swoje szczęście. 
Potem, niestety, zdarza się nam popełniać pewne 

błędy, które zamieniają dobrowolność w powinności. 
Punkt ciężkości przenosi się z przyjemności 

na potrzeby codzienności. Wracamy do podpatr-
zonych wzorców rodzinnych, w których więcej było 
obowiązków niż spontaniczności. 

To poniekąd oczywiste ale jeśli rezygnujemy z tego 
co dawało nam obojgu poczucie swobody, wpadamy 
w pułapkę. 

Zazwyczaj powodem zdrady jest uczucie, że nas-
ze wspólne życie osiadło na mieliźnie, że emocje stały 
się przewidywalne a rozmowy pozbawione głębi. I 
choć zdrada może okazać się zgubnym impulsem, 
czymś, czego potem żałujemy i czego się wstydzimy 
- jest odpowiedzią na emocjonalny brak. Bowiem kie-

dy zdradzamy, otrzymujemy coś, czego nie możemy 
otrzymać w inny sposób. Pasję, ekscytację, poczucie 
wolności. 

Czy to znaczy, że zdrada jest usprawiedliwiona? 
Nie chcę tak twierdzić, bo ona niszczy i boli. Jednak 
skoro istnieje i dotyka wiele związków, warto przyjrzeć 
się jej nie z potępieniem, ale z ciekawością. 

Warto się także zastanowić, jak skutecznie 
zamknąć jej drzwi przed nosem. Oczywiście możemy 
się powoływać na poczucie odpowiedzialności, 
przyzwoitości, na uczucia wyższe i moralność. Ale czy 
to wystarcza? 

Jaki jest stan waszego ducha, kiedy czujecie 
zaangażowanie i pasję? Jak reaguje Wasz umysł, serce 
i ciało? A jakie są wasze odczucia, kiedy powinniście 
zachowywać się w określony sposób, ponieważ 
oczekują tego od was inni. No właśnie… różnica jest 
diametralna. 

Chcę przez to powiedzieć, że najlepszą gwarancją 

wierności jest to, że nie pragniemy zdrady. A nie prag-
niemy jej, kiedy nasz związek daje mam to wszystko, 
czego potrzebujemy. Kiedy są w nim autentyczne 
emocje, zaangażowanie. 

7 SPOSOBóW BY UNIKNĄć ZDRADY 
A oto zasady dotyczące obydwu płci, które pomogą 

Wam w zachowaniu dobrej kondycji Waszego związku 
i zapobiegną chęci zdrady. 

NIE ZMIENIAJ SWOJEGO PARTNERA 
Nie staraj się zmienić swojego partnera i upodobnić 

go do siebie. Robiąc to, zabierasz mu mentalne poczu-
cie bezpieczeństwa i okradasz z jego indywidualności. 
Twój partner to nie Ty. Ma prawo widzieć świat 
własnymi oczami. Nie wszystko, co myśli, musi Ci się 
automatycznie podobać.

Jeśli wywieramy na partnera presję, cenzurując 
jego osobowość, sprawiamy, że oddala się od nas. Oso-
ba, która go zaakceptuje - da mu poczucie, że wreszcie 
jest ktoś, kto go rozumie. 

NIE WYWOŁUJ POCZUCIA WINY 
Jeśli Twoje ulubione słowa to “tyle dla Ciebie robię, 

to ja Cię tak kocham, a ty…” itp. - to jesteś na dobrej 
drodze do partnerskiej katastrofy. Takimi słowami 
wywierasz emocjonalną presję. Miłość to stan ducha 
a nie środek transakcyjny. 

Nie możesz jej używać do wymuszania określonych 
zachowań. Jeśli jakieś postępowanie partnera uważasz 
za niesprawiedliwe, rozmawiajcie o konkretach - bez 
krytyki i uczuciowego szantażu. 

STWóRZ FIZYCZNE POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Dobra atmosfera, komfort i wygoda oraz osobis-
ta przestrzeń dla każdego z domowników sprawia, 
że dom jest bezpiecznym miejscem. Każdy powinien 
mieć w nim równe prawa oraz poczucie swobody i 
intymności. To także ważny element więzi partners-
kiej. 

Rozwiążcie także codzienne problemy typu wy-
noszenie śmieci itp., bo ciągłe domowe nieporozumie-
nia to rdza, która sprawia, że Wasze życie uczuciowe 
koroduje. 

Najlepszą gwarancją wierności 

jest to, że

nie pragniemy zdrady.

1
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NIE ZAPOMINAJ O PRZYJEMNOŚCI 
Bądź od czasu do czasu św. Mikołajem. Powiedz 

do swojej drugiej połowy: “Kochanie, dziś dostarczę 
Ci mnóstwo przyjemności, a Ty nic nie musisz robić”. 
Wysłuchaj jej pragnień, włączając w to pragnienia se-
ksualne i zaspokój je. Uszanuj także własne potrzeby i 
mów o nich, a może partner zacznie tę samą praktykę 
wobec Ciebie. 

Brak satysfakcji emocjonalnej i seksualnej to krok 
do rozdzielenia rzeczywistości od pragnień. I do… 
zdrady. 

SZANUJ POCZUCIE WOLNOŚCI OBU 
STRON 

Zaborczość męczy. Ludzie zdradzają, gdy czują, że 
znaleźli się w klatce. I gdy przez moment drzwiczki 
są niedomknięte, wyfruwają. Niech więc w Twoim 
związku nie będzie krat. 

Kontrolę zastąp zaufaniem. Paradoksalnie - im bar-
dziej kontrolujesz partnera, tym mocniej zwiększasz 
ryzyko zdrady. Ludzie stają się tacy, jakimi są postrze-
gani. Jeśli wysyłasz komuś sygnał “nie ufam ci” - tym 
łatwiej będzie tej osobie podjąć decyzję o zdradzie. Im 
więcej zaufania dajesz swojemu partnerowi, tym bar-
dziej godny zaufania się on staje. 

DZIEL SIę SWOIMI NAJGŁęBSZYMI LęKAMI 
To, co najbardziej zbliża ludzi to otwartość. Bardzo 

często spotykam osoby, które cierpią z powodu emo-
cjonalnego zamknięcia partnera. Nawet, jeśli powo-
dem tego są jakieś dawne zranienia, jedyną drogą, by 
je przekroczyć, jest podzielić się nimi z kimś bliskim. 
Ta otwartość nie jest jednak oskarżycielska: “Czuję, 
że już mnie nie kochasz”. Jedyne, co możesz wtedy 
uzyskać, to odpowiedź “No coś ty, pewnie, że Cię ko-
cham”. Pomogło? Chyba nie. 

Dlatego formułuj swoje obawy, koncentrując się na 
tym, co czujesz. Zamiast “Pewnie, już Ci się nie po-
dobam”, powiedz “Boję się, że czas mija, a ja staję się 
mniej atrakcyjna. Chciałabym wciąż Ci się podobać”. 
Albo zamiast “Jestem zmęczony, mam wszystkiego 
dosyć”, powiedz “Wiesz kochanie, czasem boję się, 
że nie odniosę sukcesu, że nie zrobię tego wszyst-
kiego, co planowałem”. Takie słowa budują poczucie 
bezpieczeństwa - nawet, jeśli niosą ze sobą obawy o 
przyszłość. 

WEź ODPOWIEDZIALNOŚć ZA SWOJE UC-
ZUCIA. 

Nawet, jeśli wydaje Ci się, że to postępowanie 
partnera wpływa na to, jak się czujesz – to nie jest 
prawda. Nie mów więc “Przez ciebie jestem zła” albo 
“Ciągle mnie denerwujesz”. Tylko dzieci oczekują od 
rodziców, że uspokoją je, rozbawią, dadzą im poczucie 
bezpieczeństwa. 

Twoje reakcje to zbiór doświadczeń i wzorców. 
Jesteś jak instrument, który wydaje określone dźwięki 
w zależności od tego jak jest nastrojony. 

Uświadom sobie, że nie ma żadnej gwarancji 
szczęścia na zewnątrz nas. Ale w nas samych jest 
ona możliwa do osiągnięcia. Jeśli uświadomisz so-
bie, czego oczekujesz, jak chcesz być traktowany, 
co masz do zaoferowania - odzyskasz kontrolę nad 
swoim samopoczuciem. W ten sposób także zyskujesz 
większą stabilność Waszego związku. To są naczynia 
połączone. 

Życzę Wam szczerych, wspaniałych relacji. █

JOANNA GODECKA

4
5

6
7



Ona i on

50  To Ja Kobieta

Czekoladowe nutki,                

czyli czego słuchać przy

romantycznej kolacji

Muzyka zawsze miała znaczenie w moim 
życiu. Towarzyszyła mi na każdym etapie moje-
go dzieciństwa, dojrzewania i stawania się dorosłą 
kobietą. Potrafiła ukoić ból, pozwalała się wyszaleć, 
dawała radość, nastrajała pozytywnie. Wyciszała złe 
emocje i pobudzała dobre. 

Nigdy nie umiałam odpowiedzieć na pozor-
nie proste pytanie: Jakiej muzyki słuchasz? Nie 
potrafiłam odpowiedzieć, bo czasem było to pop, cza-
sem reggae, czasem klasyka. Najlepszą muzyką była 

ta, która dopasowywała 
się do mojego nastroju, 
mojego etapu w życiu. 

Kiedy byłam zako-
chana, mojej miłości 
towarzyszyła piosenka 
Jeniffer Rush Power 
of Love, czy Barbra 
Streisand Women 
in Love. Gdy z nas-
tolatki stawałam 
się dorosła - Edyta 

Górniak Jestem kobietą. 
Będąc nastolatką słuchałam muzyki, która opierała 
się na zasadzie umpc umpc umpc. To też miało 
swoją nazwę – muzyka dance, czyli taka, przy której 
można było poskakać na dyskotece. Lubię wymyślać 
własne nazwy muzyki, nie pop nie jazz, ale muzyka 
na uspokojenie, wyciszenie np. Nocne pogaduchy, 
czy na pobudzenie Rześkie trele. Jakże więc miałam 
odpowiedzieć na pytanie: jaką muzykę lubisz? 
Muzykę na nastrój każdego dnia. 

W moim życiu uczuciowym różnie się układało. 
Na początku zawsze było pięknie, potem coś się 
psuło i kończyło. Może ja za dużo oczekiwałam? 

Ona i on
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Nie wiem. Mateusz pojawił 
się w momencie, kiedy 
postanowiłam, że będę 
sama. Była to decyzja 
dość rozpaczliwa, która 
zapadła po kolejnym rozc-
zarowaniu. 

Siedziałam w kawiarni 
nad filiżanką kawy o smaku czekolady i rozmyślałam 
o tym, jaka to ja będę samodzielna i samowystarczalna 
i żaden facet nie jest mi do szczęścia potrzebny. Bunt 
wzmagała muzyka o głośnym, niezidentyfikowanym 
brzmieniu. Było to dość irytujące. Nagle kątem oka 
zauważyłam jakiś ruch przy sąsiednim stole. Spojrzałam 
odruchowo i zobaczyłam przystojnego mężczyznę. 
Nasze spojrzenia się spotkały. Uśmiechnął się do mnie. 
Zawołał kelnerkę i poprosił o zmianę muzyki, na 
taką, która „odpowiadałaby spotkaniu pięknej kobie-
ty siedzącej nad filiżanką kawy”. Kelnerka spojrzała na 
mnie, uśmiechnęła się i za chwilę zamiast dyskotekowej 
„łupanki” z odtwarzacza popłynęły dźwięki płyty Sade. 
Poczułam jak się zakochuję… 

… Od momentu poznania Mateusza minęły 
już dwa miesiące. Każdemu naszemu spotkaniu 
towarzyszyła odpowiednia muzyka. Nazwałam ją 
Czekoladowe nutki, na cześć poznania Mateusza w 
kawiarni. Długo trwało, zanim zaprosiłam ukochane-
go mężczyznę na kolację. Obawiałam się tego momen-
tu, nie wiedziałam czego oczekiwać po tym spotkaniu. 
Wreszcie odważyłam się… i nie żałuję. Ten ognik w 
jego oczach przekonał mnie, że postąpiłam słusznie. 
Zastanawiałam się, jaka muzyka będzie odpowied-
nia na dzisiejszą kolację. Bowiem mniej ważne było 
to, co będzie stało na stole (mam nadzieję, że mój 
ukochany przyjdzie głodny mnie, a nie mojej sałatki), 
ważniejsza była melodia na tyle cicha, aby słyszeć czuły 
szept i na tyle romantyczna, żeby wprowadzić w nastrój. 
Zapomniałam na chwilę co robię i zaczęłam myśleć o 
Mateuszu, który miał dziś do mnie przyjść. Myślałam 
o jego oczach, w których było tyle czułości, gdy patrzył 
na mnie. Ten tajemniczy uśmieszek na ustach, które tak 
cudownie całowały… Mocny aromat kawy przerwał 
rozmyślania. Spojrzałam na czekoladę, którą miałam 
zamiar przyozdobić deser. Kilka wiórek ułożyło się w 
ćwierćnutę. Uśmiechnęłam się do siebie. No tak, Cze-
koladowe nutki. Jakie piosenki zasługują na tą słodką 
nazwę? I co ważniejsze, które z nich zasługują na 
romantyczny wieczór? Przejrzałam swoją płytotekę. 
Niedawno odkryłam świetną piosenkę Michała Bajo-
ra „Miłość w sam raz”. Doskonała, miła dla ucha i taka 
prawdziwa o miłości nie wyidealizowanej, z dobrymi i 
gorszymi momentami. Bardzo lubię też utwór zespołu 

Chilly my „Biała koszula”. 
No dobrze, może piosenka 
z podtekstem, ale co tam. 
Podśpiewując „ a jutro 
włożę białą koszulę, będzie 
to dzień inny niż wszystkie i 
ulicami, którymi chodziłem 
pójdę poprosić cię o rękęęę” 

nakładałam sukienkę w kolorze cynamonu. Tak, to sta-
nowczo świetna piosenka na wieczór. A nuż coś mu po-
dpowie? Ok, ok. Powrót do rzeczywistości. O! Jeszcze 
to: Peter White i Basia z ” Just another day”, sama Basia 
“Baby You’re My” i przystojny Marcin Nowakowski z ut-
worem “Better Days Ahead”. Myślę, że spokojne piosen-
ki smooth jazz będą wisienką na torcie. Nagły dzwonek 
zapowiedział wizytę upragnionego gościa. Siedzieliśmy 
obydwoje patrząc na siebie z czułością. Muzyka ci-
chutko płynęła z odtwarzacza otulając nas swoją 
słodkością. Świece dumnie wyprostowane oświetlały 
jego twarz, która zbliżała się do mojej coraz bardziej i 
bardziej. Potem nie widziałam, nie słyszałam już nic. 
Wtem poczułam, że Mateusz wstaje. Przeraziłam się, że 
zrobiłam coś nie tak. Wychodzi! 

Mateusz wyciągnął do mnie rękę i podniósł do 
góry. Objął ręką w pasie i mocno przytulił. Zaczęliśmy 
tańczyć. Uspokoiłam się w jednej chwili. Nie, on wcale 
nie miał zamiaru stąd wychodzić, przeciwnie, wszys-
tkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że kolacja 
przeciągnie się i zjemy razem śniadanie. Nie miałam nic 
przeciwko temu. Czyż mogłam chcieć czegoś więcej. 
Świece migotały tworząc świetliste cienie na ścianach. 
Tańczyły razem z nami, jakby cieszyły się z naszego 
szczęścia. Muzyka pobudzała nasze emocje, radość 
z przebywania ze sobą. Nagle Mateusz zatrzymał się i 
spojrzał mi w oczy. Usłyszałam swój głos mówiący: 
„zostań” i ten jego uśmiech, który mówił jak bardzo 
tego pragnie. 

Każda z nas chciałaby przeżyć taką kolację przy 
świecach. Te chwile, kiedy w powietrzu czuć atmosferę 
czułości. Nutki płynące wokół zakochanej pary owijają 
swym ciepłym oddechem. Aromat miłości unoszący się 
wokół i nieśmiało szkicowana przyszłość już nie od-
dzielnie a razem[1].

[1] Proponuję przesłuchać wszystkie wymienio-
ne utwory. Zostały one specjalnie dobrane do potrzeb 
tego artykułu. Gwarantuję, że wszystkie poczujecie się 
wyjątkowo.█

JUSTYNA NOSOROWSKA
39 l.

Na początku zawsze było 

pięknie. Może ja za dużo 

oczekiwałam?
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Jestem beznadziejna     i do niczego
Ile razy to sobie wmawiałaś?
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Z
astanawiałaś się kiedyś, 
ile osób na pytanie: „co 
u Ciebie”, odpowiedziało 
„wspaniale”? Zapewne 
niewielu, a jeśli nawet to 

tylko dlatego, żeby nie zanudzać 
Cię swoimi problemami. Gdybyś 
zapytała o to samą siebie, pew-
nie znalazłabyś milion powodów, 
dzięki którym nie czujesz się w 
pełni szczęśliwa. 

Naszą główną przeszkodą 
w czerpaniu radości z życia 
jest ciągłe dążenie do perfekc-
jonizmu. W szkole chcemy być 
prymuskami, w dorosłym życiu 
idealnymi pracownikami, żonami 
i matkami. Uważamy, że jeśli to 
osiągniemy, będziemy bardziej do-
ceniane i lubiane przez otoczenie, 
co automatycznie podniesie naszą 
samoocenę. Kiedy nam się to nie 
udaje, załamujemy się. 

Poczucie własnej wartości zos-
taje zachwiane również z wielu in-
nych przyczyn. Być może to wpływ 
ludzi, którzy nie zawsze pochlebnie 
wyrażali się na nasz temat, przez 
co jesteśmy zdania, że do niczego 
się nie nadajemy. Bardzo częstym 
błędem jest to, że zostajemy po-
równywane od najmłodszych lat 
do innych osób. Nieraz przecież 
zdarzyło się, że usłyszeliśmy od ro-

dziców, „bo twoja siostra jest zdol-
niejsza, lepiej się uczy, bardziej dba o 
porządek, pomaga w domu, a ty nie.” 
Podobnie postępują niekiedy nau-
czyciele w szkołach i przełożeni w 
pracy. Wyrabiają tym samym w nas 
przekonanie, że by zyskać uznanie, 
trzeba nie być gorszą. Trwamy w 
nim zatem i każde, nawet małe 
niepowodzenie traktujemy jak 
największą porażkę, tracąc wiarę w 
siebie i swoje możliwości. 

Jednym z kompleksów, na który 
większość pań cierpi, jest daleki od 
oczekiwań wygląd. Widok pięknej, 
zgrabnej, opalonej kobiety o nie-
nagannej fryzurze, uśmiechającej 
się z pierwszej strony kolorowego 
czasopisma, lub znajomej, która 
niezależnie od okoliczności prezen-
tuje się doskonale, doprowadza nas 
do szału. Stajemy się wobec siebie 
krytyczne, oglądamy się z niesma-
kiem w lustrze, czynimy dość nieu-
dolne kroki, by coś w sobie zmienić, 
zwykle z mizernym skutkiem. Zar-
zucamy sobie, że gdybyśmy były 
bardziej atrakcyjne, miałybyśmy 
szansę na lepszą pracę, jak również 
wzbudzałybyśmy podziw, co znacz-
nie ułatwiłoby nam życie. 

Zaniżone mniemanie o sobie 
może w mniejszym, lub większym 
stopniu być odpowiedzialne za sa-
mopoczucie. Nic w tym złego, jeśli 
w chwili słabości, okropnego nas-
troju ponarzekamy sobie na pew-
ne rzeczy. Zwykle jednak w miarę 
przypływu dobrego humoru, czy 
jakiegoś miłego zdarzenia, porzu-
camy ponure myśli i nie wywierają 
one na nas destrukcyjnego wpływu. 
Problem pojawia się wtedy, gdy 
nie potrafimy sobie poradzić z 
samokrytyką. Czując się mało 
wartościowa, nie wierząc, że 
możesz czegoś dokonać, nie po-

dejmujesz się nowych, ambitnych 
wyzwań ze strachu, że na pewno 
im nie podołasz. A jeśli nawet się 
zdecydujesz, pierwsza trudność, 
jaka Cię napotka, skutecznie od-
bierze Ci chęci, by dalej próbować. 
Wycofujesz się więc i wpadasz tym 
samym w przygnębienie, skąd już 
bliska droga do depresji. 

Negatywne nastawienie 
sprawia, że gorzej postrzegamy 
rzeczywistość, która nas otacza. 
Głównie winna jest temu zazdrość, 
że innym powodzi się dużo lepiej, że 
potrafili pokierować swoim życiem 
tak, by czerpać z niego zadowolenie, 
a nam to nie wyszło. Swoje drobne 
sukcesy przypisujemy wyłącznie 
szczęściu, które nam dopomogło, a 
nie własnym umiejętnościom.

O tym, że zamiast się załamywać, 
lepiej wziąć sprawy we własne ręce 
przekonała się 35- letnia Doro-
ta: „Moje kłopoty zaczęły się, kiedy 
straciłam pracę. Gdy po tygodniu 
bezproduktywnego leżenia na ka-
napie w wyciągniętym dresie minęło 
uczucie rozgoryczenia, pomyślałam, 
że przecież nie wszystko stracone, 
mam odpowiednie kwalifikacje, ki-
lka lat doświadczenia, na pewno 
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szybko znajdę nowe zajęcie. Okrutne 
realia ostudziły jednak mój entuz-
jazm. W większości ofert uderzyły 
mnie ograniczenia wiekowe (do 30 
lat), a najlepiej, gdyby to była jeszc-
ze osoba studiująca. Za każdym ra-
zem, gdy przeglądałam ogłoszenia, 
wpadałam we frustrację. Czułam 
się stara i nikomu niepotrzebna. 
Zaniedbywałam dom, siebie, do-
datkowo ciążył na mnie fakt, że z 
jednej pensji niełatwo nam będzie 
utrzymać z mężem dom. Budząc 
się każdego dnia marzyłam, by już 
był wieczór, żebym mogła znów 
zasnąć, by zapomnieć o swoim dra-
matycznym położeniu. Któregoś 
dnia przelała się czara goryczy, kiedy 
mój mąż podczas kłótni zarzucił mi, 
że on na wszystko zarabia, a ja nie 
robię nic, poza oglądaniem seriali. 
Wtedy dotarło do mnie, że muszę 
coś zrobić, nie mogę tkwić w tym 
dołku, no i oczywiście gdzieś tam w 
środku odezwał się bunt „ja mu jesz-
cze pokażę!” Zaczęłam intensywniej 
szukać pracy, obdzwoniłam zna-
jomych, by mieli mnie na uwadze, 
gdyby słyszeli o jakimkolwiek wol-
nym etacie. Udało się, po pewnym 
czasie zadzwoniła moja koleżanka, 

że znajomy jej męża chce zatrudnić 
parę osób. Z drżącym sercem poszłam 
na rozmowę, bo trudno było mi było 
pokonać nieśmiałość i uwierzyć w 
sukces. Zostałam przyjęta. Może to 
nie jest stanowisko moich marzeń, 
ale radość, że mogę znów coś robić, 
osiągać, przebywać między ludźmi 
jest tak wielka, że pozbyłam się 
większości swoich kompleksów. 
Czuję się, jakbym ożyła na nowo.”

Czas więc wziąć się w garść, 
drogie Panie i zacząć zwalczać w 
sobie to poczucie beznadziejności. 
Pierwsza zasadnicza rzecz: nikt nie 
jest idealny. Każdy człowiek ma 
jakieś wady i jeśli nie możemy ich 
całkowicie wyeliminować, postara-
jmy się je akceptować. To, że w jed-
nej dziedzinie nie jesteśmy mistr-
zyniami, nie oznacza, że tak będzie 
w każdej. Musimy tylko poznać 
własne potrzeby, zastanowić się, w 
czym jesteśmy dobre i realizować 
swoje cele. I wcale nie muszą być 
na początek te największe. Nie kon-
centrujmy się wyłącznie na błędach, 
które popełniłyśmy, ale skupmy się 
na swoich zaletach i pomyślmy, jak 
możemy je wykorzystać. Wszystko 
zależy wyłącznie od naszego po-

zytywnego myślenia, nawet, jeśli 
zdarzą się jakieś niepowodzenia po 
drodze, to przecież nie znaczy, że 
będzie tak za każdym razem. Trze-
ba spojrzeć trzeźwo i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Nie ma sen-
su patrzeć zazdrosnym okiem na 
innych, że mają lepiej, bo przecież 
tego nie możemy wiedzieć, czy 
absolutnie wszystko układa się 
po ich myśli. Każdy zmaga się ze 
swoimi przeciwnościami losu. To, 
że gdy idziesz z wizytą do sąsiadki i 
zastajesz pięknie posprzątany dom i 
uśmiechniętych gospodarzy nie oz-
nacza wcale, że gdy zamkną się za 
tobą drzwi, nadal będzie panowała 
tam idylla.

Naucz się doceniać drobnostki, 
bo jeśli uda Ci się znaleźć zadowo-
lenie z małych rzeczy, te trud-
niejsze przyjdą później z większą 
łatwością. I nigdy nie myśl o so-
bie, że jesteś do niczego, bo to 
nieprawda. Odszukaj w sobie to, 
co najlepsze, pokochaj samą sie-
bie, a zobaczysz, że jesteś w stanie 
zawojować świat! █

AGNIESZKA WITKOWSKA
31 l.
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S
ingielki uważają, że 
sprawiając wrażenie ko-
biet bardzo samodziel-
nych w różnych sferach 
życia, nie tylko pod 

względem ekonomiczno-finan-
sowym, ale także w codziennym 
funkcjonowaniu komunikują otoc-
zeniu, że nie potrzebują mężczyzny 
u swojego boku, ponieważ dosko-
nale sobie ze wszystkim radzą same. 

DOBRA KOBIETA TO 
POSŁUSZNA KOBIETA?

- Jestem za silną kobietą, bo ja 
jestem fajną kobietką, potrafię być 
miła, kochana, bo taka jestem, ale 
też potrafię, jak mi to powiedział 
chłopak na odchodnym, że potrafię 
tupnąć nóżką – mówi Hanna, 37 
lat. – Po czym wziął sobie młodszą 
o sześć lat dziewczynę, zapatrzoną 

w niego. Ja też wiem, że na pierwszy 
raz to się mną każdy facet zachwy-
ca, a potem przy bliższym poznaniu 
tracę, bo jestem inna, niż ocze-
kiwali. Mężczyźni się mnie boją, 
chcą, żeby kobieta była mądra, in-
teligentna, a tak naprawdę - lepiej, 
żeby się słuchała. Może to jest tak, 
że to mężczyźni zniewieścieli, a ko-
biety zmężniały i to się gdzieś tak 
rozbiegło. Ale to tak jest, że kobiety 
na wysokich stanowiskach są same, 
bo jak one mają już wszystko, to nie 
potrzebują już tego faceta. Choć 
uważam, że taki dojrzały facet to 
raczej to doceni, niż ucieknie. 

Z rozmów z singielkami wynika, 
że część z nich uważa, że większość 
mężczyzn boi się po prostu kobiet 
zdecydowanych, mających własną 
opinię na każdy temat, potrafiących 
podejmować decyzje. Ich zda-

niem mężczyzna lubi dominować 
nad partnerką nie tylko w sferze 
zawodowej, ale i domowej. Singielki 
uważają, że większość mężczyzn na 
żony czy dziewczyny wybiera sobie 
tak zwane “głupie blondynki” lub 
“szare myszy”, gorzej wykształcone, 
mniej inteligentne, najczęściej dużo 
młodsze, którymi po prostu “da się 
kierować”. 

“KOTKU, POMóŻ, BO NIU-
NIA NIE UMIE”

- Nie muszę sobie męża szukać 
- tylko po to, żeby mieć dach 
nad głową, żeby mnie podwoził, 
załatwiał różne sprawy, jednym 
słowem utrzymywał i sprawował 
opiekę – zapewnia Małgosia, 34 
lata. – Są takie kobiety przecież, 
wieczne małe dziewczynki, słodkie 
do bólu, infantylne, którymi trze-

Boją się kobiet

4S?
Wśród atrakcyjnych, dobrze wykształconych, zamożnych singielek 

mieszkających w wielkich miastach panuje przekonanie, że trudno im 

znaleźć stałego partnera, ponieważ większość mężczyzn boi się 4S, 

czyli Samowystarczalnych Samodzielnych Seksownych Singielek.



To Ja Kobieta  57

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.
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ba się zająć, wyręczyć, zaopiekować, wszys-
tko załatwić. Oczywiście wtedy facet czuje się 
na maksa potrzebny, bo taka panna nic sama 
nie umie zrobić. Robi tylko wielkie zdumione 
oczy, mówiąc: “Kotku, pomóż, bo niunia nie 
umie”. 

- Może przesadzam, ale znam takie kobiety 
- mówi dalej Małgosia. - Tylko ja chcę związku 
partnerskiego, a nie relacji tatuś - córeczka, 
bo jeden tatuś mi wystarczy. Tylko problem 
w tym, że mam wrażenie - choć może myl-
ne - że wtedy taki facet nie czuje się potrze-
bny, bo przecież ja umiem wszystko załatwić 
i nie uwieszam się na nim. Faceta potrzebuję 
do miłości, do niczego innego. Chcę z nim 
założyć rodzinę i być szczęśliwa.

Na forach internetowych można znaleźć 
wiele dyskusji na ten temat. Mężczyźni, któr-
zy się na nich wypowiadają zwracają uwagę 
na to, że singielki są jakby kobietami z “in-
nego świata wartości”, że cenią ponad wszys-
tko niezależność i wolność, samorealizację. 
Uważają oni, że takie kobiety nie są w stanie 
poświęcić wystarczającej uwagi i czasu na 
budowanie stałego związku, bo są zbyt zajęte 
przede wszystkim karierą zawodową. 

ŁOWCZYNIE SUKCESóW I SEKSU
- Też kiedyś trafiłem na taką singielkę, 

gdzie - albo sesja, albo praca nie pozwalały 
na zaangażowanie się – wspomina forumowi-
cz Radomsky. - I chodź wiem, że była o mnie 
zazdrosna i jej się podobałem, to nic z tego 
nie wyszło, aż w końcu dałem sobie spokój. 
Później “na trzeźwo” oceniłem jej charakter i 
stwierdziłem, że po prostu do siebie nie pasu-
jemy. Ja chciałem jej poświęcać dużo czasu, a 
ona była łowczynią sukcesów zawodowych, 
niestety.

Poza tym panowie podkreślają, że część 
kobiet 4S nie chce budować trwałych re-
lacji, ponieważ mężczyzna jest im potrzebny 
“tylko” do łózka. Problem zaczyna się wtedy, 
kiedy mężczyzna się w taką relację angażuje 
na poważnie, a dziewczyna nie. Pojawiają się 
komentarze panów - przyznających, że byli w 
związkach, czasem długotrwałych, myśląc, że 
są one perspektywiczne.

Jednak po próbie deklaracji bycia razem 
czy nawet oświadczyn, dowiadywali się, że ich 
partnerki nie traktują ich związku poważnie, 
tylko jako formę zaspokojenia potrzeby 
bliskości fizycznej i przyjemności z seksu.

- Jaki ma sens usidlać singielkę? – pyta 
na forum Taki Jeden. – Byłem w takim niby 
związku, ona piękna i na eksponowanym sta-
nowisku i z widokami na normalny układ. Tak 
mi się wydawało. Nic z tego. Trwało to dwa 
lata. Dla niej liczył się tylko seks. I kompletnie 
nic poza tym. 

FACET MUSI BYć FACETEM
Trzecim powodem, o którym piszą 

mężczyźni na forach jest to, że nie każdemu 
dane jest robić oszałamiającą karierę 
zawodową, dobrze zarabiać, mieć piękny apar-
tament i jeździć drogim autem. Uważają, że 
jeśli nie ma się na koncie sukcesu zawodowe-
go i materialnego - jednym słowem nie jest 
się “kimś” – to nie ma szans na to, żeby takie 
dziewczyny zainteresowały się “przeciętnym” 
chłopakiem.

- Dużo jest ludzi samotnych, którzy nie 
znaleźli drugiej połowy, bo muszą mieszkać z 
rodzicami i robią karierę za około 1500 złotych 
i jakoś ciężko tym zaimponować kobiecie – 
uważa kolejny forumowicz. – Jak się już trafi 
ta druga połowa, która mogłaby dołożyć swoje 
drugie 1500 złotych to jest często “sukowata” :)

Pytanie brzmi, czy te kobiety i ci mężczyźni 
są w stanie dostrzec coś poza utartymi stereo-
typami na temat płci przeciwnej. Wyjść poza 
schematyczne myślenie, zaszufladkowanie 
zachowań i potrzeb.

Na pozór silne i niezależne singielki 
potrzebują męskiego ramienia, na którym 
mogą się oprzeć, i nie chcą wcale żyć jedynie z 
superbohaterem. Z kolei panom podobają się 
kobiety, które wiedzą, czego chcą od życia, są 
samodzielne i zaradne – byleby pozwoliły na 
to, by jednak “facet pozostał facetem”. █

JULITA CZERNECKA
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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

Sympatia-ogl06.12-215x280.indd   1 30.07.2012   15:38
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Ta harpia 
ukradła mi męża!
czyli dlaczego niektóre kobiety

lubią uwodzić
zajętych mężczyzn?

C
zęsto ofiarami takich pań 
padają mężowie czy narze-
czeni, jednym słowem: fa-
ceci w związkach. Obrączka 
przyciąga je jak magnes. 

Dlaczego owe kobiety nie znajdą 
sobie własnego wolnego adoratora, 
który będzie im przynosił kwiaty czy 
rozpieszczał? Otóż w dużej mierze 
zależy to od wieku owej pani. 

Studentki, które polują na 
mężów, popularny dzisiaj spon-
soring, chcą przede wszystkim się 
zabawić z kimś, kto ma większe 
doświadczenie w łóżku niż ich 
rówieśnicy. Ponadto czyiś mąż 
nie będzie szukał stałego związku, 
żądając zamiany w kurę domową, 

bo taką już w domu przecież ma. I 
najważniejsze: znudzony własnym 
życiem seksualnym facet nie szczędzi 
pieniędzy dla swojej kochanki w za-
mian za igraszki w łóżku. Dla niego 
jest to miłą odmianą od szarego co-
dziennego życia, pracy, żony i dzieci. 
Dlatego studentki polują przede 
wszystkim na mężów w wieku lat tr-
zydziestu i wyżej, oczywiście z wyp-
chanym portfelem, bo nie szukają 
miłości, tylko zabawy i pieniędzy, 
często także stanowiska. Niemo-
ralne? Owszem, ale skoro jest po-
pyt, to musi być i podaż. I to szeroko 
wykorzystują młode panie, które 
wolą zostać nowoczesną luksusową 
prostytutką niż ciężko pracować po 

Coraz częściej zamieniają się role kobiet i mężczyzn. Płeć damska bardziej 
świadoma swojej seksualności i słabości mężczyzn chętniej wykorzystuje własne 
wdzięki, aby zdobyć pieniądze, stanowisko czy mieć ciekawsze życie erotyczne. 
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osiem godzin w McDonaldzie za grosze. 
Kolejne panie, które kłusują na cudzych mężów, 

to te piękne wykształcone, które poświęciły większość 
swojego życia na osiągnięcie sukcesu zawodowego. 
Obudziły się w wieku trzydziestu lat i uświadomiły so-
bie, że kariera to nie wszystko. Wracanie do pustego 
domu, w którym jeśli już ktoś prócz nich mieszka, to ro-
dzice, a oprócz tego praca, praca i praca, to nie jest życie, 
o jakim naprawdę marzyły. Mają pieniądze, ale same już 
nie wiedzą, na co je wydać. Kosmetyki, ciuchy, samotne 
wakacje, samotny wypad do kina, bo rówieśnicy mają 
już dzieci, którymi muszą się zająć, lub męża, z którym 
spędzają większość czasu. A chodzenie z przyjaciółką 
i jej cudownym mężem (w większości takim paniom 
wydaje się, że wszyscy mężowie to cudowni, troskliwi 
mężczyźni, będący szczytem marzeń każdej kobiety) 
tylko im uświadamia samotność. 

Wszyscy najlepsi mężczyźni dawno zajęci, a wokół 
tylko maminsynki i nieudacznicy życiowi. Dlatego nie 
dziwne, że takie kobiety zerkają zazdrośnie na mężów 
przyjaciółek. Być może to podłe, ale w tym momencie 
najważniejsze staje się zdobycie takiego mężczyzny.

Ponadto istnieją kobiety, które bez względu na 
wiek pociągają zajęci mężczyźni. Zakrawa to już bar-
dziej o dyscyplinę sportową. Zdobycie nieosiągalnego 
staje się najważniejszym w życiu. Przyczyny mogą być 
różne. 

Zaczynając od Freuda: kobiety takie od zaws-
ze rywalizowały o miłość ojca z matką, której nie 
mogły pokonać. W późniejszym okresie nieświadomie 
przeniosły ową chęć pokonania rodzicielki na wszystkie 
kobiety posiadające mężów i dlatego nie utrzymanie 
takiego mężczyzny jest dla nich ważne, ale samo 
zdobycie go. Zaraz po tym, jak osobnik im uleg-
nie, tracą nim swoje zainteresowanie i szukają 
kolejnej swej ofiary. Innym powodem może 
być znudzenie własnym mężem, chęć 
„wymiany” partnera na młodszego, 
chętniejszego, świeższego. Takie 
żony zazwyczaj nie chcą ro-
zwodu, ponieważ dobrze 
im w małżeństwie, w 
którym mąż przy-
nosi pieniądze, a 
one zajmują 
się dziećmi. 
C h o d z i 
t y l k o 
o 

swoistą odmianę w życiu seksualnym, chęć poczucia, 
że nadal jest się atrakcyjną kobietą. Dla nich najlep-
szym rozwiązaniem jest posiadanie stałego kochanka - 
sąsiada, który może wpaść na kilka minut na seks, albo 
przynieść kwiaty. Mężatki szukają często romantyzmu w 
swoim sekretnym chłopaku. Chcąc poczuć się bardziej 
adorowane, młodsze wybierają partnerów, od których 
są kilka lat starsze. Szukają namiętności w łóżku, która 
dawno wygasła. I tutaj należy wspomnieć, że również 
studenci chwytają się sponsoringu. Podczas gdy mąż jest 
zmęczony pracą, partnerką i nie chce mu się w łóżku 
robić nic innego poza spaniem, studenci są zupełną 
odwrotnością. Często najchętniej nie wychodziliby z 
łóżka. A to, że niektórzy z nich mają dziewczyny, nie sta-
nowi żadnego problemu. Dziewczyna już drugi miesiąc 
zwleka z uprawianiem seksu, więc broń rozładowują z 
kim innym. Nie każdy, ale zdarzają się tacy panowie.

Patrząc na te kobiety, nazywając je harpiami, 
złodziejkami, kłusowniczkami, można odnieść 
wrażenie, że skupiają w sobie same najgorsze cechy. 
Są podłe, dwulicowe, nieodpowiedzialne. Mają gdzieś 
to, czy rozbiją komuś małżeństwo. Z drugiej strony dają 
mężczyznom to czego owi potrzebują, a czego w domu 
dawno już nie mają. Kobiety, które przestały o siebie 
dbać po zawarciu małżeństwa, narzekające i chcące tylko 
pieniędzy, przestają pociągać mężów. Takiemu facetowi 
szybciej zawróci w głowie dziewczyna, która będzie go 
komplementowała i patrzyła na niego maślanym wzro-
kiem, a ponadto zadbana, bo nawet niekoniecznie bar-
dzo ładna. Także warto się zastanowić, czy wina leży 
tylko po jednaj stronie, czy też może niektóre z pań 

same nieświadomie doprowadzają do takiej sytua-
cji. Bo miłość, owszem, aż po grób, ale łatwiej jest 

kochać kogoś, kto nie wygląda jak zbyt krągły 
kocmołuch z wałkami na włosach i kwaśną 

miną.█

ANITA KAROLCZAK
22 l.
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Spacerowy
plan awaryjny 

czyli co zrobić, gdy dziecko ma swoją 

wizję wyjścia z rodzicami

Spacer czy też zakupy z dzieckiem dla większości oznaczają mile 
spędzony czas. W szczególności niedzielny popołudniowy spacer jest sy-
nonimem relaksu i wypoczynku. 

Jestem rodzicem

W
iadomo, nieraz zdarzy się, że maluch 
pokaże na co go stać, na przykład w napa-
dzie histerii, bo akurat w sklepie chce naty-
chmiast dostać zabawkę albo do zjedzenia 
lizaka, czy też na spacerze pragnie pójść w 

zupełnie inną stronę niż my. Lecz przeważnie przytrafia 
się to każdemu z nas raz na jakiś czas i ważne jest, żeby 
nie pozwalać dziecku zobaczyć, że takim histerycznym 
zachowaniem może coś wskórać. Jednak co począć, gdy 
nasza pociecha zbyt często odmawia współpracy z nami? 
W końcu to żadna przyjemność biegać za maluchem, a 
zarazem pilnować, żeby nikt nie ukradł wózka, albo 
denerwować się kiedy w sklepie dziecko dostaje histerii.  

Stare porzekadło mówi „jak nie siłą, to sposobem”. I 
właśnie tutaj potrzebny będzie dobry sposób. Oczywiście 
każdy rodzić musi wypracować sobie swój „plan 
działania”, jednak poniżej postaram się przedstawić 
listę, kilku sprawdzonych sposobów na spacerowe 
kłopoty. 

1. Zabierzmy ze sobą coś do pochrupania dla ma-
lucha – często pod wpływem chwili decydujemy się 
pospacerować dłużej niż na początku planowaliśmy, 
bądź przypominamy sobie, że jeszcze trzeba iść coś 
dokupić na obiad, dlatego też warto ze sobą mieć np. 
chrupki kukurydziane lub wafelki ryżowe, które głodny 
malec będzie mógł pochrupać na spacerze

2. Koniecznie trzeba pamiętać o piciu – krótko, 
spragniony maluch to zły maluch

3. Przyda się zabawka – najlepiej grzechotka, lub 
piszcząca maskotka, która zainteresuje dziecko, gdy znu-
dzi go oglądanie świata, a gdy maleństwo już pewnie 
chodzi może to być zabawka do prowadzenia na drążku 
lub sznurku

4. Opowiadajmy dziecku co się dzieje w koło niego 
– nawet noworodek lubi słuchać głosu rodziców, działa 
on uspokajająco. A starsze dziecko, ciekawe świata poz-
naje w ten sposób nowe słowa

5. Kiedy maluch wpadnie w histerię starajmy się go 
uspokoić – wiadomo, że i dzieckiem i nami targają w ta-
kiej sytuacji silne emocje, ale trzeba starać się opanować, 
gdyż dziecko widząc, że my nie radzimy sobie z emocja-
mi, nie będzie miało skąd brać przykładu

6. Idąc na większe zakupy kupmy maluchowi 
np. bułkę bądź weźmy jakąś zabawkę – jeżeli dziec-
ko zacznie domagać się kupna zabawki można śmiało 
powiedzieć, że przecież już ma, albo że samochodzik 
czeka na niego w domu. Można też, przed zakupami 
zaznaczyć, że pójdziemy pooglądamy zabawki, ale nic 
nie będziemy kupować, jeśli się powie to w odpowiedni 
sposób dziecko na pewno zrozumie. 

Oczywiście są to tylko podstawowe rady, gdyż 
tyle jest sposobów ile rodziców i dzieci. Ważne jest by 
wychodząc gdzieś nastawić się na mile spędzone chwile. 
Z biegiem czasu każdy z nas – rodziców – opracuje swoje 
sposoby na spacerowe problemy. Ja na przykład zawsze 
w zanadrzu mam pęk starych kluczy, żeby w razie czego 
dać je synkowi, dla którego cały świat przestaje istnieć, 
gdy je dostanie. Drugim sprawdzonym w stu procentach 
sposobem na ukojenie nerwów mojego dziecka jest pio-
senka Gotye „Somebody that I used to know”. Fakt, że 
czasami mam już jej serdecznie dosyć, ale najważniejsze, 
że jak tylko synek usłyszy pierwsze jej nuty jego nastrój 
zmienia się momentalnie.

A może i Wy drodzy rodzice podzielicie się swoimi 
sposobami? █

IWONA CZYŻYKOWSKA
28 l.
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Mama 
w domu

czy

mama
w pracy?

Coraz rzadziej słyszymy „miejsce 
kobiety jest w domu przy dziec-
ku”. Współcześnie wiele kobiet de-
cyduje się na powrót do pracy. Czy 
słusznie? Z pewnością znaczna 
część z nich do tej pory zadaje so-

bie to pytanie.

K
ażda mama chciałaby dla dziecka jak najle-
piej. Dlatego, gdy przychodzi moment wy-
boru praca albo dziecko, staje przed nie lada 
dylematem. Z jednej strony chciałaby wrócić 
do wykonywanych wcześniej zadań, z dru-

giej odzywa się jej instynkt macierzyński, który mówi 
„zostań”. I co wtedy zrobić? 

Pani Ula (33l.) wróciła do pracy dwa lata po urod-
zeniu dziecka. Nie żałuje podjętej decyzji. Co ją do tego 
skłoniło? - Chciałam być wśród ludzi, których znałam, z 
którymi przebywałam wcześniej parę lat.

Nie ukrywa też, że jednym z powodów powrotu do 
pracy była potrzeba dodatkowych dochodów. Na pyta-
nie co dał jej powrót do pracy, odpowiada bez namysłu 
- Satysfakcję, poprawił samopoczucie. Nie myślę tylko o 
obowiązkach domowych, ale zajmuję się czymś innym. 
Życie pracującej mamy nie jest łatwe. Pogodzić pracę z do-

mem można, trzeba tylko chcieć. W moim 
przypadku jest to realne też dzięki pomocy 
męża i rodziny, chociaż sama staram się 

wszystkiemu zaradzić – dodaje.
Każda mama chciałaby jak najdłużej pozostać ze 

swoim dzieckiem, dlatego warto pamiętać, iż obecnie 
zgodnie z art.180 § 1.Kodeks pracy przewiduje pozosta-
nie kobiety na urlopie macierzyńskim przez okres:

1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziec-
ka przy jednym porodzie

2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie

3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci 
przy jednym porodzie

4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci 
przy jednym porodzie

5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i 
więcej dzieci przy jednym porodzie

a także daje prawo do dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze od 4 do 6 tygodni.
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Kobieta ma także możliwość przebywania na urlopie 
wychowawczym przez okres do 3 lat, ale nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Teoretycznie powrót mamy do pracy zwiększa stan 
domowego budżetu. Niestety pojawia się dodatkowy 
wydatek związany z opłatą za opiekunkę, żłobek, czy 
przedszkole.

Obecnie przedszkola i żłobki przeżywają oblężenie. 
Nie tak łatwo znaleźć wolne miejsce dla swojej pocie-
chy a miesięczne opłaty przerażają niejednego rodzica. 
W tym momencie pojawiają się wątpliwości, czy nie 
lepiej byłoby, gdyby mama pozostała w domu. Dlatego 
przed podjęciem decyzji warto rozeznać się w sytuacji i 
stawkach opłat za przedszkola, opiekunki, czy chociażby 
poradzić się innych mam.

Miesięczne wynagrodzenie opiekunki w dużych 
miastach wynosi 1200 – 1600zł/mc. W mniejszych 
zaś kształtuje się w granicach 500 – 800zł. Sytuacja ze 
żłobkami i przedszkolami wygląda następująco:

- żłobek prywatny – od 400zł do 1230zł
- przedszkole prywatne –od 400zł do 1400zł
- żłobek państwowy – od 350zł do 500zł
- przedszkole państwowe – od 300zł do 500zł

Pamiętajmy też, że początki dziecka w przedszkolu są 
trudne. Często stres, słaba odporność organizmu sprzy-
ja chorobom. Dlatego też poza przedszkolem nawiążmy 
kontakt z osobą, która w tych trudnych dla mamy i dla 
dziecka chwilach, służyłaby pomocą.

Wiele kobiet zastanawia się, czy ma jeszcze szansę po 
kilku latach wrócić do pracy. Pani Ula z uśmiechem st-
wierdza - Będąc na urlopie wychowawczym nie miałam 
obaw co do powrotu do pracy i co do zwolnienia z niej. 
Szefostwo zapewniło mnie, że miejsce czeka.

Niestety każdy kolejny rok spędzony w domu, zm-
niejsza szanse kobiet na znalezienie pracy. Pracodawcy 
poszukują osób z doświadczeniem, którego nam będzie 
brakowało. Co prawda odchowane dzieci są dla praco-
dawcy sygnałem, że jego pracownica rzadziej będzie 
chodziła na zwolnienia spowodowane chorobą dziecka, 
a tym samym będzie wydajniejszym pracownikiem. Na 
szczęście pracodawcy coraz rzadziej „patrzą wilkiem” na 
kobiety ciężarne. Na jednej z rozmów o pracę usłyszałam: 
- My wiemy po co kobieta wiąże się z mężczyzną – po to, 
żeby mieć dzieci i my to rozumiemy. Kobieta urodzi, od-
chowa i wróci do pracy. Nie zmienia to faktu, że trafiają 
się też tacy pracodawcy, dla których kobieta z dzieckiem 
jest na starcie skreślona.

Jak wynika z Kodeksu pracy Pracodawca dopuszcza 
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pracownika po zakończeniu urlopu 
wychowawczego do pracy na dotychc-
zasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to 
możliwe, na stanowisku równorzędnym 
z zajmowanym przed rozpoczęciem 
urlopu lub na innym stanowisku 
odpowiadającym jego kwalifikacjom 
zawodowym, za wynagrodzeniem nie 
niższym od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na 
stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Tak samo 
sytuacja wygląda z powrotem z urlopu macierzyńskiego.

A jaki jest pogląd mężczyzn na temat powrotu ko-
biety do pracy?

Powrót mojej żony do pracy był tak naprawdę bardziej 
jej decyzją. Nie odradzałem jej tego ani nie namawiałem 
– stwierdza Zenek (37l.) - Siedząc w domu była zawsze 
na miejscu. Teraz planujemy każdy dzień, dogadujemy się 
co “z jutrem”. Dajemy radę ,bo tego chcemy – mówi opty-
mistycznie.

Pamiętajmy, że dziecko jest szczęśliwe, wtedy, gdy 
mama jest szczęśliwa. Chęć podjęcia przez nas pracy 
nie oznacza, że nie kochamy swoich pociech i nie chce-

my z nimi spędzać czasu. Zanim podejmiemy decyzję 
rozważmy wszystkie za i przeciw. Przedyskutujmy to 
na spokojnie z partnerem i rodziną, do której nie raz 
będziemy musiały zgłaszać się po pomoc w sytuacjach 
patowych. Jeśli jednak nasza pensja w całości będzie 
miała pokrywać wynagrodzenie niani, opiekunki, 
żłobka czy przedszkola, wtedy poważnie zastanówmy się 
czy warto wracać do pracy. Idealną wówczas alternatywą 
(bezpłatną) o ile mamy taką możliwość, będzie od wie-
ków sprawdzona instytucja – babcia, która dla wnuczki 
czy wnuka poświęci swój cały wolny czas a my będziemy 
spokojne wiedząc, że nasza pociecha jest w dobrych 
rękach. █

JOANNA ZEGARDŁO
28 l.

Powrót mojej żony do pracy był 

tak naprawdę bardziej jej decyzją. Nie 

odradzałem jej tego ani nie namawiałem.

~Zenek, 37 l.
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P
odejrzewam, że mimo tego, że sponsoring jest 
ogólnie uznawany za temat tabu, większość osób 
ma wyrobione zdanie o tym coraz powszechniej-
szym zjawisku. Chociaż często, gdy chce cię z kimś 
na ten temat porozmawiać, ta druga osoba nabie-

ra wody w usta lub zaczyna krytykować bez zastanowienia 
osoby, których to zagadnienie dotyczy.

Wiele osób zastanawia się gdzie leży granica między 
sponsoringiem. Często też pada pytanie czy młodsze osoby, 
tzw. galerianki też można uznać za „sponsorowane”? Z tym 
tematem wiąże się mnóstwo kontrowersyjnych kwestii, 
ponieważ pod przykrywką sponsoringu często dochodzi 
do nadużyć na tle seksualnym, szczególnie wśród osób 
nieletnich.

Jedną z pierwszych osób, które zajęły się zjawiskiem 
sponsoringu w naszym kraju jest Aga Kuligg, która 
napisała książkę „Sponsorowana”. Książka jest powieścią 
jednak inspirowaną prawdziwymi historiami dziewczyn, 
które napisały do autorki.

Kim jest sponsorowana? Nie ma określonej defini-
cji, jednak przeważnie jest to młoda kobieta, która dopie-
ro wkracza w dorosłe życie, rozpoczyna studia, pracę w 
dużej korporacji. Jest to kobieta świadoma swojej wartości, 
pragnąca szybko awansować na drabinie społecznej. Często 
jej wybór wywołany jest przez chęć dołączenia do konkret-
nej grupy osób – szczególnie, jeśli jest to grupa o wyższym 
statusie społecznym, niż ten posiadany przez konkretną 
dziewczynę.

Atrakcyjna pozna pana...

SPONSORING
sposób na życie czy dobra zabawa?

Sponsoring. Każdy z nas słyszał to słowo. Każdy też zapewne wie co ono oznacza, 
choć lepiej byłoby powiedzieć, że zna jego książkową definicję, ale co zjawisko jakim 

jest sponsoring oznacza dla każdego z nas?
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Nie można zjawiska sponsoringu utożsamiać z tzw. 
galeriankami, gdyż są to osoby o wiele młodsze w wieku 
gimnazjalnym i licealnym, którym często zależy jedynie 
na najnowszym modelu telefonu komórkowego lub dro-
gim ubraniu.

Jest jeszcze jedna znacząca różnica, która wyznacza 
granicę między galeriankami, a sponsorowanymi. Te os-
tatnie mają przeważnie jednego, stałego partnera seksual-
nego, który zapewnia im utrzymanie i wszystko to czego 
zapragną. I co najważniejsze sponsorowane nie uważają 
siebie za prostytutki właśnie z uwagi na to, że mają jednego 
partnera, chociaż w społeczeństwie nieraz można usłyszeć 
inne zdanie na ten temat.

Na przykład jedna pani, która zgodziła się porozmawiać 
ze mną na ten temat mówi tak:

„Ja tam nie wiem, ale to dla mnie trochę dziwne. Mogłaby 
sobie taka jedna z drugą znaleźć normalną pracę, to by nie 
musiała uganiać się za bogatymi chłopami. Jak dla mnie jest 
to jednoznaczne, skoro bierze pieniądze za to co robi. Przecież 
one często rozbijają rodziny, a mężczyzn traktują jak skar-
bonki bez dna na zawołanie”.

 Wynika z tego, że zjawisko sponsoringu wzbudza duże 
kontrowersje w społeczeństwie. Dzieje się tak chyba dla-
tego, że jest ono tak mało poznane. Nie wszyscy też znają 
i rozumieją zasady jakimi kierują się młode dziewczyny 
decydujące się na odnalezienie dla siebie sponsora. Bo 
przecież dla jednej będzie to chęć podniesienia swojego sta-
tusu społecznego, wyrwania się ze swojego dotychczasowe-
go środowiska, dla drugiej jedyna droga żeby móc spokoj-
nie ukończyć studia w innym mieście, gdyż w żaden inny 
sposób nie zdobyłaby na nie pieniędzy. Jeszcze inna będzie 
traktowała spotkania ze sponsorem jako dobrą zabawę.

Teraz należałoby się zastanowić kim jest sponsor? Jest 
to mężczyzna, który w pewnym sensie szuka odskoczni 
od swojego codziennego życia, jest nim znużony i potrze-
buje odmiany. Jednak czy zawsze dobrze traktuje kobietę, 
którą sponsoruje? Jak wszędzie tak i tutaj zdarzają się różne 
przypadki. Są mężczyźni, którzy dobrze traktują kobiety, 
a są też tacy, którzy traktują je jak przedmioty służące do 
osiągnięcia satysfakcji.

„Miałam koleżankę, która szczyciła się tym, że była 
sponsorowana. Oczywiście fajnie bo miała pieniądze na 
życie, droższe ubrania, perfumy na co tylko chciała. Jednak 
mężczyzna, z którym się związała traktował ją po prostu 
jak śmiecia. Osoby, które jej bliżej nie znały zazdrościły jej. 
Ja na samym początku również. Dopiero po jakimś czasie 
przyznała mi się, jak traktuje ją ten facet. Byłam w szoku. 
Jednak ona nie chciała zerwać z nim kontaktów, bo jak to 
stwierdziła nie wyobrażała sobie innego życia. Po tej roz-
mowie zrozumiałam, że jednak mimo, że żyję biedniej jestem 
szczęśliwsza od niej.”

Tak na ten temat wypowiada się 24 letnia studentka.
Wypowiedź ta podkreśla fakt, że życie sponsorowanej 

nie jest wcale tak różowe. Z czasem też zaczyna być 
męczące ukrywanie przed rodziną tego, czym się zajmuje 

oraz podporządkowywanie życia spotkaniom ze sponso-
rem. Niekiedy, takie życie odciska mocny ślad w psychice 
dziewczyn, które utrzymują się ze sponsoringu. Wiele z 
nich po pewnym czasie, zwłaszcza, jeśli uda im się odłożyć 
jakieś pieniądze rezygnuje ze sponsoringu.

Ale czy sponsoring to tylko zjawisko opisane powyżej? 
Okazuje się, że pod otoczką sponsoringu kryje się wie-
le bardziej niebezpiecznych zjawisk, dlatego też każda z 
kobiet, które podejmą decyzję o szukaniu sponsora musi 
wybrać go bardzo uważnie, gdyż często zdarzały się sytua-
cje, że nieuczciwi mężczyźni umawiali się z nimi, a później 
okazywało się, że niejedna kończyła za granicą w domu pu-
blicznym.

Ze zjawiskiem sponsoringu związany jest też problem 
prostytucji nieletnich. Tak jak już wcześniej wspomniano 
często sponsoring mylony jest ze zjawiskiem galerianek, 
które zostało pokazane w filmie „Galerianki”. Film w bar-
dzo brutalny sposób pokazuje, jakie realia rządzą światem 
młodych dziewczyn, które chcą się wyrwać ze swojego 
środowiska, a to pragnienie potęguje jeszcze brak zaintere-
sowania ze strony rodziny. Jednak proceder ten nie dotyczy 
jedynie dziewcząt. Coraz częściej można usłyszeć również 
o chłopcach, którzy chcą mieć lepsze ubrania, komórki 
itp. Tutaj wart polecenia jest film opowiadający o życiu w 
przygranicznym miasteczku, gdzie młody chłopak, który 
na początku nie jest zainteresowany sprawami materialny-
mi, pod wpływem dziewczyny zaczyna szukać sposobu na 
szybkie wzbogacenie się. Chodzi o film „Świnki”, który jest 
bardziej szokujący od „Galerianek”, jednak nie było o nim, 
aż tak głośno.

W dzisiejszych czasach, kiedy takie zjawisko jak spon-
soring, mimo tego, że nadal jest tematem tabu, staje się co-
raz popularniejsze, należy znać wszystkie zagrożenia jakie 
niesie ze sobą. Jeśli jest to świadomy wybór jakiejś osoby i 
jest jej z tym dobrze, nie można jej krytykować. Oczywiście 
może zrobiła to tylko i wyłącznie z chęci posiadania dro-
gich ubrań, bądź ekskluzywnych perfum. Jednak zdarzają 
się osoby, które nie widzą innego rozwiązania dla swoich 
kłopotów finansowych.

Trzeba też pamiętać, że wybierając takie życie trzeba 
uodpornić się psychicznie na pewne kwestie, związane z 
życiem osobistym. █

IWONA CZYŻYKOWSKA
28 l.
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O    egzaminie na prawo jazdy krąży wiele informa-
cji. Dla niektórych zdobycie upragnionego plas-
tiku jest czymś niemożliwym, a ilość oblanych 
egzaminów wydaje się nie do policzenia na 
palcach rąk. Natomiast dla innych zdanie za 

pierwszym razem to tylko formalność. 
W dzisiejszych czasach my kobiety nie boimy się 

jeździć autem. Jesteśmy samodzielne i praktyczne. 
Mało, kto ośmiela się mówić, że kobieta za kółkiem 
to same problemy, gdyż wiadomo, że umiejętność 
prowadzenia auta nie zależy od płci. 

O tym, że warto mieć prawo jazdy nie podlega 
dyskusji. Już małe dzieci instynktownie bawią się samo-
chodami i naśladują rodziców, którzy prowadzą auto. 
Każda z Was domyśla się, że kurs na prawo jazdy warto 
zrobić w młodym wieku tzn. kończąc 18 lat. Łatwiej 
wtedy przyswoić wiedzę i nabyć nowe umiejętności. 
Oczywiście jest sporo osób w późniejszym wieku, któr-
zy postanowili zrealizować swoje marzenie i zapisać 
się na taki kurs. Tak, więc kategoria wiekowa jest dość 
różna.

A może warto zrobić taki prezent np. rodzicom, 
jeśli nie mieli oni nigdy czasu i zapału do rozpoczęcia 

kursu. Jest sporo Ośrodków Szkolenia Kierowców, któ-
re zajmują się tą branżą.

Ceny takiego kursu wahają się w granicach 999 
zł aż do 1999 zł. Jest to spory wydatek, ale powiedz-
my sobie otwarcie, jakie pieniądze nie są warte naby-
cia umiejętności prowadzenia samochodu? Oczywiście 
trzeba też wziąć pod uwagę dodatkowe koszty, gdy 
ktoś nie zda egzaminu. Wtedy najlepiej dokupić jazdy 
i egzamin, który kosztuje ok. 112 zł (egzamin praktycz-
ny). Sam kurs składa się z części teoretycznej jak i 
praktycznej. 

Część teoretyczna trwa ok. 30 godzin lekcyjnych, a 
praktyczna 30 godzin zegarowych. W czasie tych zajęć 
kursantka lub kursant rozwiązują różnego rodzaju testy 
na komputerze, uczą się obowiązujących znaków i zasad 
panujących na drodze. A ponadto ćwiczą zadania egza-
minacyjne na placu takie jak łuk i górka oraz różnego 
rodzaju manewry na mieście. Wszystko po to, żeby po-
dczas egzaminu nie zrobić żadnego błędu i oczywiście 
nabyć odpowiednie umiejętności.

W pierwszej chwili wydaje nam się, że te 30 godzin 
spędzonych za kółkiem pod czujnym okiem instruktora 
jest dużą ilością, ale tak naprawdę to mało czasu, aby 

NIEZIEMSKI 
STRES

jak zdać 

prawo jazdy
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nauczyć się sprawnie jeździć. Instruktorzy muszą być 
bardzo spostrzegawczy i uważni. Nie mogą przegapić 
żadnego popełnionego błędu i starają się dopracować 
z kursantem najmniejsze szczegóły. Powinni być też 
spokojni, bo stres i nerwy nie są potrzebne. 

Większość osób stresuje się przed egzaminem. 
Zazwyczaj kursanci zdają oba egzaminy w jednym 
dniu, gdyż nie chcą przeżywać stresu i zdenerwowania 
w dwóch terminach. Kurs teoretyczny jest o wiele 
łatwiejszy od praktycznego. Wystarczy nauczyć się ko-
deksu drogowego i systematycznie rozwiązywać testy. To 
klucz do sukcesu. Większość osób nie ma z tym żadnego 
problemu. Pytań jest 18, a każdy może popełnić mak-
symalnie 2 błędy. Moment, w którym na ekranie mo-
nitora wyświetla się ilość poprawnie wykonanych zadań 
jest szczególna. Pytania są różne, począwszy od udzie-
lania pierwszej pomocy a skończywszy na krzyżówkach 
drogowych. Następnie przychodzi czas na egzamin 
praktyczny. Na pewno każda z nas pamięta tą podniosłą 
chwilę, w której usłyszała swoje imię i nazwisko oraz 
numer auta. Jest to informacja dla zdających o tym, że 
właśnie nastała ich wyczekiwana kolej na przystąpienie 
do egzaminu. Pierwsza część tego egzaminu odbywa 

się na placu egzaminacyjnym. Egzaminator sprawdzi 
rzetelność dowodu osobistego i pokaże, jakie zadania 
wylosował komputer. Tutaj trzeba wykazać się wiedzą 
ze znajomości pokrywy silnikowej oraz m.in. świateł. 
Dla nas kobiet jest to dość nudna część egzaminu. Po 
wejściu do samochodu można czuć się trochę niepew-
nie z powodu kamer zainstalowanych we wszystkich 
widocznych miejscach. Wielką zmorą osób zdających 
jest „łuk”, w którym trzeba się zmieścić i nie można 
wyjechać poza jego linie. Sama „górka” nie sprawia tylu 
problemów, choć też spora liczba osób jej nie zalicza. 
Jeśli na placu wszystko poszło świetnie rozpoczyna 
się druga część tzw. jazda po mieście. W tym momen-
cie egzaminatorzy mają sporo zadań do wyboru np. 
rozpędzenia auta i zatrzymanie się we wskazanym miej-
scu, hamowanie awaryjne, parkowanie: prostopadłe, 
równoległe, skośne i wiele innych manewrów. Taki eg-
zamin trwa od ok. 25 do 45 minut w zależności od ru-
chu panującego na drodze i sprawności wykonywanych 
zadań. Gdy egzaminator każe skręcić do Ośrodka Ru-
chu Drogowego jest to moment gdzie można odetchnąć 
z ulgą gdyż prawdopodobnie wynik egzaminu będzie 
pozytywny. Gdy na mieście zrobi się jakiś błąd, przez 
który egzamin trzeba przerwać zazwyczaj następuje 
zamiana miejsc tzn. za kierownicą siada egzamina-
tor. Nie zawsze jest to jednak możliwe, więc gdy zdający 
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wjeżdża do Ośrodka nie zawsze świadczy to o zdan-
ym egzaminie. Po zakończonym egzaminie egzamina-
tor wypisuje odpowiednią kartkę, na której zaznacza 
popełnione błędy oraz zadania. Najważniejszym miej-
scem na owej kartce jest mały prostokąt na dole, gdyż 
tam ,,sędzia” napisze wyrok, a dokładniej, jeśli ktoś 
zdał to napisze, że wynik jest pozytywny, jeśli nie zdał 
to negatywny. Na pewno niektóre z Was posiadają taką 
pamiątkową kartkę z pozytywnym rezultatem. 

Niekiedy zdarzają się osoby, które zdają ten egza-
min za 5, 15, a nawet za 20 razem i nie tracą wiary w 
swe umiejętności. Bo pozytywne myślenie to klucz do 
sukcesu. Weronika pamięta doskonale swój 7 egza-
min, bo właśnie wtedy go zdała. ,,Prawko udało mi 
się zdać dopiero za 7 razem. Podczas wszystkich egza-
minów robiłam jakieś błędy. Raz nie włączyłam świateł 
innym razem nie wyszło mi na łuku i górce. Nie wspomnę 
już o tym, że za 6 razem po 35 minutach męczarni na 
pasy wtargnęła jakaś pani, dzięki której nie zdałam. Jeśli 
nie zdałabym ostatniego egzaminu musiałabym zdawać 
ponownie również testy na komputerze, więc nie wiem 
czy podchodziłabym jeszcze do egzaminu na prawo ja-
zdy. Tym bardziej, że dodatkowy koszt, jaki poniosłam to 
ok. 1000 zł”

Najszczęśliwsi są jednak Ci, którzy zdali egzamin 
za pierwszym razem i już niedługo będą mogli poczuć 

wiatr we włosach i lekkie uczucie adrenaliny. Ewe-
lina jeździ autem już od dwóch tygodni. Wtedy to 
odebrała plastik, który uprawnia ją do kierowania au-
tem. ,,Zdałam za 1 razem. Ja osoba roztrzepana i trochę 
nierozgarnięta. Podczas egzaminu nie czułam żadnego 
stresu, może tylko trochę jak prawie pomyliłam regułki. 
Zdałam może, dlatego, że zachowałam zimną krew, a 
może, dlatego, że zdawałam u light-owego egzaminatora. 
Teraz rozglądam się za kupnem własnego wymarzonego 
auta.

Tak, więc Drogie Panie nigdy nie jest za późno na 
naukę i zawsze można się doszkolić. Jeśli nie macie 
prawka to zróbcie coś dla siebie i zapiszcie się na taki 
kurs. Na pewno nie pożałujecie. Natomiast, jeśli je ma-
cie, ale dawno nie prowadziłyście pojazdu, już dziś za-
piszcie się na kilka doszkalających jazd. Przecież jazda 
samochodem to sama przyjemność. █

 
NATALIA KURPISZ

19 L.
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Życie kobiety po 30-tce

Bycie kobietą po 30-tce z mojej 
perspektywy, to jednocześnie 
piękne, ale i bardzo trudne 
doświadczenie. P 

iękne - ponieważ 
większość z nas ma już 
w miarę poukładaną 
sytuację rodzinną, 
jesteśmy dostatecznie 

dojrzałe, by prowadzić własny 
dom, wychowywać dzieci i wiemy 
już, czego oczekujemy od życia. 
Jesteśmy też dużo mądrzejsze, in-

aczej postrzegamy pewne sprawy, 
zmieniają nam się priorytety, bar-
dziej skupiamy się na potrzebach 
innych, niż własnych. Mamy też 
świadomość tego, że jeśli coś nam 
do tej pory nie wyszło, jeszcze 
mamy czas, by to naprawić.

Trudne- gdyż musimy 
pogodzić życie domowe z 
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zawodowym. Do tej pory mogłyśmy głównie poświecić 
swój czas na pracę, byłyśmy dyspozycyjne, gotowe na 
każde wezwanie, a wolne chwile przeznaczałyśmy na 
oddawanie się pasjom, spotkania ze znajomymi, czy 
odpoczynek. Teraz o moment, kiedy można leniwie 
posiedzieć w fotelu i nie robić absolutnie nic, nie jest 
już tak łatwo.

Nie zawsze jednak po urodzeniu dziecka mamy 
możliwość powrotu do pracy. Przed nami trudny wy-
bór- czy nasze rodzicielstwo ma się ograniczyć do wee-
kendów i przeczytania maluchowi bajki na dobranoc 
w ciągu tygodnia, czy też chcemy poświecić mu mak-
simum swego czasu, przynajmniej w pierwszych latach 
jego życia? Otóż nie zawsze w ogóle dane jest nam podjąć 
decyzję, czasem po prostu nie ma innego wyjścia. Nie 
każdy posiada tabun babć i ciotek chętnych do pomocy, 
o miejscu w żłobku można jedynie pomarzyć, nie stać 
nas na opiekunkę. Idziemy więc na urlop wychowawczy, 
a po trzech la-
tach słyszymy, 
że nie ma już 
dla nas miejsca 
w firmie. Po-
jawia się pro-
blem. O dobrą 
pracę ogólnie 
jest trudno, a 
pewne ogra-
niczenia, jak 
na przykład 
czas, który 
możemy na nią 
przeznaczyć, 
nie są niestety atutem.

30-tka to również wiek wielu przemyśleń, dopie-
ro teraz zaczynamy rozumieć, ile pracy włożyli nasi 
rodzice, byśmy wyrośli na wartościowych ludzi. Spos-
trzegamy, że w niektórych sytuacjach postępujemy tak, 
jak oni. Dociera do nas, co przeżywali, gdy my byliśmy 
mali. Teraz my mamy te same obawy oraz chwile 
radości, musimy decydować o tym, co dobre, a co złe. 
Bierzemy na swoje barki odpowiedzialność za dobro 
naszych bliskich.

Zastanawiamy się także nad swoją przyszłością, 
czy to, co robimy sprawia nam przyjemność? A może 
popełniłyśmy błąd, wybierając przed laty swój zawód? 
Zdarza się, że w wieku kilkunastu lat nie mamy jeszc-
ze pomysłu na życie, nie jesteśmy przekonane, jakie są 
nasze zamiłowania. A może brakowało nam odpowied-
niej motywacji, by rozwinąć w sobie możliwości, jakie 
w nas drzemią. Nie mając wyklarowanej drogi, którą 

chcemy podążać, myślałyśmy racjonalnie: lepiej uczyć 
się tego, co kiedyś zapewni nam byt. Z czasem jednak 
przekonujemy się, że z pracy chciałybyśmy czerpać 
coś więcej, niż tylko korzyści materialne. Bo jak może 
dać nam szczęście coś, z czego nie mamy satysfakcji. 
Wówczas nachodzi nas refleksja, gdybym zrobiła in-
aczej, może jakby ktoś mi podpowiedział, że w czymś 
jestem dobra, żebym to rozwijała, moje życie nie tak by 
wyglądało. Czasem naprawdę brakuje niewiele, czyjejś 
życzliwości, dobrej rady, kiedy wątpimy w siebie, by iść 
we właściwym kierunku. Ale zdać sobie z tego sprawę, 
kiedy nie jest jeszcze za późno, to już połowa sukcesu.

Zaczynamy także postrzegać inaczej nasz wygląd, 
zauważamy zmiany, jakie w nas zachodzą. Wychwy-
tujemy nieznaczne zmarszczki, pierwszy siwy włos, na-
bieramy bardziej kobiecych kształtów. Przy zakupach w 
drogerii zwracamy uwagę na kosmetyki ujędrniające i sto-
sowne kremy do twarzy, nawet, jeśli jeszcze nie ma powo-

du do niepoko-
ju. Myślimy, że 
może to dobry 
moment, by 
wreszcie się 
zmobilizować i 
zadbać o naszą 
figurę. Lubimy 
nosić krótkie 
spódniczki, ale 
nie przeszkad-
za nam również 
bardziej ele-
gancki strój, w 
którym czu-

jemy się poważniej. Opisane przeze mnie dylematy 
dotyczą głównie mojej osoby. Być może każda trzy-
dziestolatka przeżywa ten czas zupełnie inaczej , ma 
inne problemy, bo przecież ludziom przytrafiają się 
najróżniejsze historie. Ja jestem dumna z mojego wieku, 
to, co już przeszłam, wzmocniło mnie oraz dostarczyło 
pewnej wiedzy o życiu. Wiem też, że jeśli cokolwiek do 
tej pory przegapiłam, lub nie wyszło tak, jak teraz bym 
tego oczekiwała, zawsze jest szansa, by to zmienić. I 
mam zamiar wykorzystać każdą, która przede mną sta-
nie. A Wy?  █
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Czasem naprawdę brakuje niewiele, czyjejś 

życzliwości, dobrej rady, kiedy wątpimy w 

siebie, . by iść we właściwym kierunku
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