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Od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce najnowszy, świąteczny numer „Kwartalnika Laktacyjnego” z nadzieją,  
że w ferworze przygotowań i grudniowego pośpiechu znajdziecie czas dla siebie w naszym 
towarzystwie.

W numerze, nad którym patronat objęła firma LennyLamb, przekazując nam chustę do sesji okład-
kowej, przedstawiamy sylwetkę i historię firmy rodzinnej, dla której misją stało się propagowanie idei 
chustonoszenia.

Przedstawiamy efekty sesji zdjęciowej, wykonanej w  ramach Światowego Tygodnia Karmienia Pier-
sią,  gdzie w rolę modelek wcieliły się nasze czytelniczki, oraz fotograficzne spotkanie w Krośnie, zor-
ganizowane przez  mamy, które postanowiły zadbać o  promocję karmienia piersią na  Podkarpaciu. 
Taka promocja przez piękne fotografie miała również miejsce w Krakowie, w parku Jordana spotkała 
się grupa mam, uwieczniona w bajkowych kadrach.

Poruszamy kwestię smogu, tak częstego problemu w naszym otoczeniu o tej porze roku. Czy karmienie 
piersią przez mamę, która też jest narażona na działanie zanieczyszczeń powietrza, jest bezpieczne? 
Natomiast w kąciku eksperta psychologa znajdziecie odpowiedź na pytanie, do kiedy dziecko powinno 
mieć drzemki. Podpowiemy też, jak zadbać o bliznę po cesarskim cięciu , czy wybudzać niemowlaka na 
karmienie i czy mama karmiąca może stosować znieczulenie w czasie zabiegów u dentysty.

Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim numerze temat pobytu matki karmiącej piersią z dzieckiem w 
szpitalu. Mamy konkretne pomysły na to, jak można by im ułatwić taki pobyt.

Życzę miłej lektury „Kwartalnika Laktacyjnego”, ale przede wszystkim życzę Wam spokojnych i rodzin-
nych świąt Bożego Narodzenia!

„
 przede wszystkim życzę 

Wam spokojnych i rodzin-
nych świąt Bożego Naro-
dzenia!

Katarzyna Friedlein

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA 
CZAS ROZPOCZĘCIA ROZSZE-
RZANIA DIETY

Celem badania było określenie, 
jakie czynniki społeczno-de-
mograficzne i okołoporodowe 
wiążą się z decyzją o rozpoczę-
ciu rozszerzania diety u polskich 
i austriackich dzieci. Zarówno 
Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności, jak i Euro-
pejskie Towarzystwo Gastroen-
terologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci rekomendują, aby roz-
szerzanie diety miało miejsce 
między 4 a 6 miesiącem życia 
dziecka, ale nie powinno być 
opóźniane ponad 6 m. ż. Podkre-
śla się również jako optymalny 
cel wyłączne karmienie piersią 
w pierwszym półroczu życia. Za-
równo polskie, jak i austriackie 
wytyczne są tożsame z europej-
skimi. Badanie przeprowadzo-
ne wśród 4065 dzieci z Polski i 
1750 z Austrii w latach 2017–2019 
wykazało, że 2,4% polskich nie-
mowląt i 4,3% austriackich ma 
rozszerzaną dietę za wcześnie, 
kolejno 60,5% i 73,5% otrzymuje 
pierwsze posiłki między 4 a 6 m. 
ż., a po skończonym 6 m. ż. – od-
powiednio 37,1% i 20,4%. 

Wczesna ekspozycja na posiłki 
uzupełniające była powiązana z 
niższym wiekiem matek oraz ich 
niższym poziomem wykształce-
nia. Istotne z punktu widzenia 
rozszerzania diety okazały się 
również czynniki takie jak brak 
karmienia piersią, poród przed-
wczesny i otrzymanie mieszan-

ki mlecznej w szpitalu. Czynniki 
te winny być brane pod uwagę 
przez personel medyczny w pro-
cesie identyfikacji i kierowania 
wsparcia do matek, w przy-
padku których istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że nie 
będą się stosować do odgór-
nych zaleceń żywieniowych.

Źródło: M.A. Zielinska, P. Rust, D. 
Masztalerz-Kozubek, J. Bichler, J. 
Hamułka, Factors Influencing the 
Age of Complementary Feeding—A 
Cross-Sectional Study from Two 
European Countries, „International 
Journal of Environmental Research 
and Public Health”, 2019; 16(20):3799
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REZYGNACJA Z PODANIA MIE-
SZANKI JAKO PREWENCJA 
WYSTĘPOWANIA ALERGII NA 
MLEKO KROWIE

Opublikowane na łamach pi-
sma „JAMA Pediatrics” bada-
nie przeprowadzone w Japonii 
wskazuje, że unikanie podawa-
nia mieszanki mlecznej na bazie 
krowiego mleka może znacząco 
zmniejszyć częstość występo-
wania alergii na białka mleka 
krowiego u dzieci obarczonych 
ryzykiem atopii. W badaniu bra-
ło udział 330 dzieci, które przy-
pisano do dwóch grup. Pierwszą 
grupę stanowiły dzieci karmio-
ne piersią lub karmione pier-
sią i mieszanką elementarną 
(hydrolizaty mleka krowiego) 
przez min. 3 dni (KP/ME). W dru-
giej grupie były dzieci karmio-
ne piersią i suplementowane 
mieszanką mleczną (z mleka 
krowiego) przez pierwsze 5 mie-
sięcy życia (KP plus MMK). Gdy 
dzieci miały 2 lata, w grupie, któ-
ra otrzymała mieszankę mleko-

zastępczą (KP plus MMK), ponad 
32% dzieci wykazywało oznaki 
sensytyzacji (zwiększonej siły 
reakcji na bodziec) wyrażone 
obecnością specyficznych IgE ≥ 
0,35 UA/ml. W grupie pierwszej 
(KP/ME) tylko 17% dzieci miało 
podwyższoną zawartość prze-
ciwciał. Także występowanie 
reakcji natychmiastowych (po-
krzywka, wymioty, świszczący 
oddech) i anafilaktycznych po 
podaniu różnego rodzaju alerge-
nów, w tym też mleka krowiego, 
ale i jajek, pszenicy, było zna-
cząco wyższe w grupie suple-
mentującej mieszankę mleczną. 
Badanie to wskazuje, jak istotny 
z punktu widzenia występowa-
nia alergii może być dobór odpo-
wiedniego mleka modyfikowa-
nego w pierwszych dniach życia.

Źródło: M. Urashima, H. Mezawa, M. 
Okuyama et al., Primary Preven-
tion of Cow’s Milk Sensitization and 
Food Allergy by Avoiding Supple-
mentation With Cow’s Milk Formu-
la at Birth: A Randomized Clinical 
Trial, „JAMA Pediatrics”, artykuł 
opublikowany online 21 paździer-
nika 2019, doi:10.1001/jamapedia-
trics.2019.3544

SKŁADNIK O DZIAŁANIU ANTY-
BAKTERYJNYM I PRZECIWZA-
PALNYM W MLEKU KOBIECYM

Badacze z National Jewish 
Health i Uniwersytetu Iowa do-
kładniej przyjrzeli się mono-
laurynianiowi glicerolu (GLS), 
składnikowi mleka, o właści-
wościach antybakteryjnych i 

przeciwzapalnych. Określili, że 
ludzkie mleko zawiera ponad 
20 razy więcej tego związku niż 
mleko krowie (zarówno mleko 
ze sklepu, jak i takie pozyskane 
prosto od krowy), przy czym nie 
ma go w ogóle w składzie mleka 
modyfikowanego. Dodatkowo 
stwierdzono, że pokarm kobie-
cy (w przeciwieństwie do mleka 
krowiego i mieszanki mlecznej) 
hamuje rozwój Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis i Clostri-
dium perfringens. Rozwój E.coli, 
bakterii, która wchodzi w skład 
natywnej mikroflory, ale w nie-
których warunkach może mieć 
działanie chorobotwórcze, był 
hamowany przez mleko kobie-
ce, ale nie sam monolaurynian 
glicerolu. Usunięcie GLS z mleka 
spowodowało utratę oddziały-
wania na Staphylococcus aure-
us, aktywność antybakteryjna 
natomiast powróciła po ponow-
nym dodaniu go do mleka. Nie-
zbędne są kolejne badania, by 
stwierdzić, czy wzbogacanie 
monolaurynaniem glicero-
lu mleka krowiego i mieszanki 
mlecznej wpłynie pozytywnie na 
ich właściwości.

Źródło: P.M. Schlievert, S.H. Kilgo-
re, K.S. Seo, D.Y.M. Leung, Glycerol 
Monolaurate Contributes to the 
Antimicrobial and Anti-inflamma-
tory Activity of Human Milk,„Scien-
tific Reports”, 2019, 9 (1) DOI: 10.1038/
s41598-019-51130-y
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TECHNIKI RELAKSACYJNE W 
TRAKCIE KARMIENIA PIER-
SIĄ POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ 
ZARÓWNO NA MATKĘ, JAK I 
DZIECKO

Komunikacja na poziomie bio-
logicznym pomiędzy matką a 
dzieckiem może bezpośrednio 
wpływać na zachowanie dziec-
ka oraz karmienie piersią. Celem 
badania było określenie wpływu 
wprowadzonych podczas kar-
mienia piersią technik relaksa-
cyjnych na podaż mleka, poziom 
kortyzolu w nim oraz wzrost i 
zachowanie niemowląt. 64 par 
matka-dziecko monitorowano 
przez 14–18 tygodni po porodzie. 
Część kobiet została poinstru-
owana, by słuchać relaksacyj-
nych nagrań podczas karmienia 
lub odciągania mleka. W drugim, 
6–8, 12–14 i 14–18 tygodniu w ra-
mach wizyt domowych spraw-
dzano poziom stresu, podaż 
mleka, poziom kortyzolu w nim 
oraz wzrost i zachowanie nie-
mowląt. Wykazano, że te pro-
ste techniki relaksacyjne mogą 
obniżać poziom stresu u matki, 
zawartość kortyzolu w mleku na 
końcu kamienia (w drugim tygo-
dniu, ale nie w 6–8 tygodniu, co 
może świadczyć o braku długo-
terminowego efektu). W drugim 
tygodniu nie było statystycznej 
różnicy w długości snu i karmień 
czy płaczu. Dzieci w „grupie re-
laksacyjnej” spały dłuższe seg-
menty w 6–8 tygodniu (później 
już nie zbierano danych w tym 
aspekcie) oraz miały większe 
przyrosty. W 12–14 tygodniu 

stwierdzono, że dzieci, których 
matki słuchały nagrań relaksa-
cyjnych, miały wyższą wagę i 
BMI. Badanie to, pomimo wielu 
ograniczeń, wskazuje obiecują-
cy kierunki przyszłych analiz.

Źródło: N.H.M. Shukri, J. Wells, S. 
Eaton, F. Mukhtar, A. Petelin, Z. Jen-
ko-Pražnikar, M. Fewtrell, Rando-
mized controlled trial investigating 
the effects of a breastfeeding re-
laxation intervention on maternal 
psychological state, breast milk 
outcomes, and infant behavior and 
growth, „The American Journal of 
Clinical Nutrition”, Volume 110, Issue 
1 lipiec 2019, s. 121–130, https://doi.

org/10.1093/ajcn/nqz033

Na zdjęciu czytelniczka „Kwartalnika”: Ania 
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Karmienie piersią było dla 
mnie jak do tej pory naj-
większym priorytetem ma-

cierzyństwa. Poprzez to, że wykar-
miłam piersią córkę, a teraz syna, 
chciałam wyrazić miłość i oddanie, 
jakim darzę te małe istoty.

Są to dwie zupełnie różnie historie, 
tak jak zupełnie różne charaktery 
mają Wiktoria (3 lata) i Kuba (11 mie-
sięcy). 

Z Wiktorią byłyśmy od początku ra-
zem i nasza mleczna droga trwała 28 
miesięcy oraz kolejne 3 miesiące w 
tandemie razem z Kubą. 

Z synem rozłączył mnie oddział neo-
natologiczny – przez 2 dni nie mo-
głam wziąć go na ręce, za to spędza-
łam długie chwile z laktatorem. Na 
szczęście pozytywne nastawienie, 
tak ważne przy rozbudzaniu lakta-
cji, pozwoliło nam zapomnieć o do-
karmianiu sztucznym mlekiem i od 
trzeciej doby aż do teraz trwa nasza 

mleczna przygoda.

Jednym z najwspanialszych wspomnień, jakie 
mam nadzieję zachować z ich najmłodszego dzie-
ciństwa, jest moment, w ktorym wspólnie zasy-
piali przy piersi, trzymając się za ręce.

Na zdjęciach: Eliza Dydyńska-Czesak

Zdjęcia: 

Katarzyna Friedlein | kejka.com

Makijaż i stylizacja: 

Anna Świegoda Wizaż i Stylizacja 

www.fb.com/AnnaSwiegodaWIZAZSTYLIZACJA

Partnerem sesji jest:  LennyLamb 
pl.lennylamb.com
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LennyLamb
Duża torebka damska 

MY WORLD
 wzór: Karuzela Barw

cena: 275 zł
pl.lennylamb.com

Nosidełko 

LennyUpGrade 

wzór: Królowa Śniegu 

cena: 630,01 zł

pl.lennylamb.com/

To naprawdę piękna i pojemna torba. Zmieści się 
w niej nie tylko laptop, dokumenty czy damskie 
szpargały, ale i różne akcesoria potrzebne mło-
dej mamie. A wszystko to pozostanie w doskona-
łym porządku dzięki praktycznym kieszonkom na 
gumkę i przegródkom. Jedna specjalnie wzmoc-
niona kieszeń na laptop rozdziela przestrzeń 
wewnątrz torby na dwie komory. Torebka z serii 
MY WORLD jest zaskakująco lekka i wytrzymała, 
a frontowy panel ozdobiono tkaniną chustową 
LennyLamb. Produkt jest zapakowany w siatko-
wą torebkę, którą z powodzeniem można potem 
wykorzystać przy zakupach jako wielorazówkę na 
warzywa i owoce.

Doskonale skonstruowane i świetnie wykonane 
nosidło od LennyLamb w pięknej świąteczno-zi-
mowej odsłonie. Nosidło LennyUpGrade jest re-
gulowane na wielu poziomach, dzięki czemu nie 
musisz się obawiać, że zakupisz nieprawidłowy 
rozmiar – można w nim nosić dzieci niesiedzące 
(dzięki specjalnemu adapterowi – do kupienia 
osobno), a starsze maluchy z powodzeniem mo-
żesz umieścić na plecach. Doskonały prezent 
dla każdego rodzica! Polecamy!
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Torebka damska XXL 
UNIVERSE - HERBARIUM 

Cena: 335 zł
www.lennylamb.

com 

Jeżeli marzy Ci się torba, 
która pomieści (prawie) 
wszystko – to właśnie ta 
będzie świetnym wybo-
rem. Do tej wzorzystej 
torby uszytej z chusto-
wej tkaniny zmieścisz  
matę do jogi, wszelkie 
niezbędne zabawki, lap-
top, kubek z kawą, za-
kupy, a nawet ubrania 
na weekendowy wyjazd.  
Torba wyposażona jest 
w wewnętrzne zapinane 
kieszenie, które można 
w każdej chwili odpiąć. 
Aby nie szukać drobia-
zgów na dnie, torba wy-
posażona jest z tyłu w 
małą kieszeń zamykaną 
na suwak. Do torby do-
łączony jest pasujący 
breloczek, nadający jej 
dodatkowego szyku.

RODZINNA FIRMA LENNYLAMB
Jesteśmy ekspertami 
od noszenia

P  oczątek naszej historii sięga  
2007 roku. Wtedy na świat 

przychodzi Franciszek. Cudowny 
dzieciak, który od pierwszego 
spaceru wypowiada wojnę wózkowi. 
Krzyczy tak, że słychać go w trzech 
sąsiednich osiedlach. Spacer równa 
się koszmar. A przecież nie mogę 
zamknąć się z dzieckiem w czterech 
ścianach.

Koleżanka podpowiada – 
może chusta? Pierwsza 

chusta do noszenia dziecka, którą 
wycinam z kawałka materiału z ma-
minej szafy, odmienia moje życie. 
Rodzina przerażona pomysłem, ciągle 
pyta: naprawdę będziesz go tak 
nosić? Ale jestem zdecydowana. 
Tak, to jest to. Franek wtulony we 
mnie daje mi poczucie wolności. 
Znowu mogę być aktywna, mam 
wolne ręce. Czuję, że żyję. Mogę 
spotykać się z ludźmi! Pogadać 
z innymi „chustowymi” mamami, 
dzielić się wiedzą i wymieniać do-
świadczenia. 

Po długich poszukiwaniach 
udaje mi się kupić 

pierwszą profesjonalną chustę. 
Jestem przeszczęśliwa. Pochodzi 
aż z Gwatemali. Na kolor i wzór nie 

mam specjalnego wpływu. A ja już 
widzę w głowie SWOJĄ chustę. 
Nikt jednak w Polsce mi tego nie 
wyprodukuje. Hmmm. No to sami 
będziemy szyć. Michał robi plan, 
siostra Kasia i jej mąż Piotr pracują 
nad prototypem. Nasze pomysły 
to rewolucja. Czujemy ekscytację. 
Motyle w brzuchu! Tylko nikt nas 
nie rozumie! Ale ja już wiem, o co 
walczę. Rodzi się LennyLamb. Dzięki 
dotacji będzie szwalnia.

Ale życie zakręca. W dniu 
otwarcia manufaktury, gdy 

szykujemy szampana, właściciel 
wypowiada dzierżawę. Gdy to 
słyszę, po prostu nie mogę oddychać. 
LennyLamb staje się bezdomna. 
A pracownicy i klienci czekają. Co 
robić? Szybka narada. Wracamy do 
naszej mamy. Do Kłudzic.

Zaczynamy od początku. 
Tkaniny ciągle nie takie, 

na realizację wzorów czekamy 
miesiącami. Widzę, jak przygasają 
nasze spojrzenia. Skrzydła opadają.
Naprawdę? Mamy się poddać? 
Pytamy się nawzajem. Robimy 
dobrą minę, ale cień zwątpienia kąsa 
wiarę w sukces. I wtedy chłopaki 
decydują – będzie tkalnia. Michał 

i Piotr nie śpią po nocach. Projektują, 
testują, opracowują procedury 
bezpieczeństwa i kontroli. 
Tylko my wiemy, ile nas to koszto-
wało.

Dziś wiemy, że warto było. 
LennyLamb, nasza mała 

rodzinna firma, szyjąca chusty 
i nosidła dla dzieci, jest marką 
rozpoznawalną na całym świecie. 
Nie tylko tworzymy i produkujemy 
nosidła i chusty we wzorach, jakie 
nasi klienci sobie wymarzą. Równie 
ważne jest dla nas dzielenie się wiedzą 
o noszeniu dzieci. Od samego po-
czątku edukujemy, spotykamy się 
z rodzicami i specjalistami z całego 
świata. Na stałe współpracujemy 
z lekarzami, położnymi i fizjotera-
peutami.

Siódemka naszych dzieci to 
najlepsi ambasadorzy jako-

ści naszych produktów. Utkanych 
z miłości do dzieci, troski o doro-
słych i z tęsknoty za wolnością. 
Z wiary w siłę marzeń.

Joanna Bogdan - mama Franka, Ewy, Hani 
i Szymona, założycielka firmy LennyLamb
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JAK ROZMAWIAĆ Z TEŚCIOWĄ O KARMIENIU 
PIERSIĄ? JEST NIECHĘTNA MOJEMU KAR-
MIENIU 9-MIESIĘCZNEGO SYNA, ALE CHCIA-

ŁABYM MIEĆ Z TEŚCIAMI DOBRE KONTAKTY.

Warunkiem dobrych kontaktów z innymi ludź-
mi jest wzajemna akceptacja naszych wyborów, 
opinii, nawet gdy mamy odmienne zdanie w danej 
kwestii. Często spotykam się z sytuacją, że matki, 
które karmią swoje dzieci piersią przez dłuższy 
czas, słysząc krytyczne uwagi pod swoim ad-
resem, zaczynają się bronić, tłumaczyć z tego, 
co robią, przekonywać rozmówcę. Przytaczają 
wtedy wiele cennych, często popartych badania-
mi naukowymi argumentów na rzecz karmienia 
piersią. I mimo to nadal nie czują się rozumiane, 
akceptowane, a kontakt z drugą stroną urywa się 
albo kończy kłótnią. Ale nie musi tak być.

Proponuję zmienić tok dyskusji z „kto ma rację 
i kto jest mądrzejszy” na „a jak to jest u ciebie?”. 
Czyli zaczynamy rozmawiać nie o Tobie, dziecku i 
Waszym karmieniu piersią, ale o teściowej.

Gdy słyszysz krytyczne uwagi, możesz zacząć 
tak: „Hm... Rozumiem, że według ciebie jest to za 
duże dziecko na ssanie piersi, tak? To ciekawe, 
bo ja inaczej to widzę i mój synek też jest bardzo 
zadowolony, gdy go karmię” (z naciskiem na sło-
wo „INACZEJ”). „Możesz mi więcej opowiedzieć, 
jak to rozumiesz i dlaczego tak myślisz? Co w tym 
dla ciebie dziwnego / szkodliwego / wstydliwego 
/ złego / niezdrowego?” (wstaw odpowiednie do 
sytuacji słowo).

Możesz też ją zachęcić do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami: „Opowiedz mi, proszę, co da-
wało się do jedzenia małym dzieciom, jak byłaś 
mamą? Jakie mleko dostawały do picia? Czy my-
ślisz, że dawniej dzieci odżywiały się zdrowo?”.

Gdy teściowa się bardziej rozluźni, możesz za-
pytać: „Czy karmiłaś swoje dzieci piersią? A jak 
długo? Jeśli nie, to dlaczego? Czy w szpitalach po 
porodzie pokazywano mamom, jak się karmi pier-
sią?”.

Różnica zdań nie musi być powodem do konflik-
tu między Wami. Może stać się okazją do dialogu, 
rozmowy dwóch różniących się wiekiem i do-
świadczeniem kobiet na temat karmienia piersią 
i żywienia małych dzieci. Gdy teściowa podzieli się 
wspomnieniami i zostanie przez Ciebie wysłucha-
na (bez oceniania!), najprawdopodobniej bardziej 
otworzy się na Twój punkt widzenia. I być może 
przestanie Cię tak krytykować.

CZY W CZASIE BOLESNEGO ZABIEGU, NP. SZCZE-
PIENIA, MOGĘ KARMIĆ PIERSIĄ DZIECKO? CZY TO 
MOŻE POMÓC CÓRCI?

Jak najbardziej możesz karmić piersią i to na pew-
no pomoże córeczce. Badania naukowe potwier-
dzają, że karmienie dziecka podczas szczepienia 
czy pobierania krwi zmniejsza stres i ból związane 
z niewątpliwie nieprzyjemnym dla dziecka (i tro-
chę też dla rodzica) zabiegiem: znacząco skraca 
się czas płaczu podczas i zaraz po zabiegu. Efekt 
znieczulający karmienia piersią wzmacnia się, 
gdy dziecko jest w kontakcie „skóra do skóry”. 
Ciekawostkę naukową stanowi fakt, że działanie 
przeciwbólowe nie wynika wyłącznie z bliskości 
ciała matki czy czynności ssania. Okazało się, że 
u badanych kilkudniowych noworodków podczas 
bolesnych zabiegów znieczulająco działa również 
sam zapach mleka matki.

Jeśli planujesz przystawić dziecko do piersi np. 
podczas szczepienia w poradni, warto wcześniej 
porozmawiać z pielęgniarką na ten temat i wytłu-
maczyć, dlaczego Ci na tym zależy i dlaczego to 
pomaga maluchowi. Pielęgniarce też jest łatwiej, 
gdy ma do czynienia ze spokojnym małym pacjen-
tem.

Pytania czytelników
Malwina Okrzesik

CZY MUSZĘ JAKOŚ SPECJALNIE PRZYGOTOWAĆ 
PIERSI DO KARMIENIA? BOJĘ SIĘ, ŻE Z MOIMI 
SZEROKIMI BRODAWKAMI NIE PORADZĘ SOBIE Z 
KARMIENIEM.

Twoje piersi już w okresie ciąży same wiedzą, 
co robić i jak przygotować się do karmienia. Nie 
musisz się o to martwić ani podejmować żad-
nych specjalnych działań. Na skutek hormonów 
gruczoł piersiowy rozrasta się, w pęcherzykach 
mlecznych już w 16–18 tygodniu ciąży pojawia się 
pierwszy pokarm: siara. W ostatnim trymestrze 
Twój organizm zaczyna wytwarzać relaksynę – 
hormon uelastyczniający ciało tak, aby możliwe 
było urodzenie dziecka. Relaksyna działa rów-
nież na skórę brodawki i otoczki tak, że staje się 
ona naturalnie bardziej elastyczna i rozciągliwa 
niż przed ciążą. Pozwala to na lepsze „dopasowa-
nie” piersi w buzi malucha już po narodzinach. Nie 
można wyrokować o powodzeniu karmienia tylko 
na podstawie wyglądu piersi czy brodawek w cią-
ży, bo większość dzieci fantastycznie dopasowuje 
się do ich kształtu i rozmiaru! Po porodzie zwróć 
uwagę, aby układać dziecko jak najbliżej siebie, i 
poczekaj, aż ono szeroko otworzy buzię – wtedy 
przysuń je zdecydowanie jeszcze bliżej do siebie 
i nałóż na pierś tak, aby chwyciło część otoczki 
(a nie brodawkę!) – pod nią znajdują się przewo-
dy mleczne. Bądź cierpliwa, bo są maluchy, które 
do opanowania tej umiejętności potrzebują nieco 
więcej czasu. W razie trudności poproś położną w 
szpitalu o pomoc.

NA PYTANIA ODPOWIADA: MALWINA OKRZESIK, 
MGR PSYCHOLOGII, KONSULTANTKA LAKTACYJ-
NA IBCLC, INSTRUKTORKA W SZKOLE RODZENIA

Prowadzi prywatną szkołę rodzenia wraz z poradnią 
laktacyjną „Pod Szyndzielnią”, jest współautorką po-
radnika dla mam karmiących „Piersią spoko”. Pracuje  
na Oddziale Patologii Noworodka Szpitala Wojewódz-
kiego w Bielsku-Białej .

Prowadzi szkolenia dla rodziców, położnych, douli, w 
tematyce laktacji. Współpracowała m.in. z Fundacją 
Rodzić po Ludzku, Wydziałem Zdrowia Powiatu Biel-
skiego, Stowarzyszeniem DOULA w Polsce. 

Zafascynowana ideą Porozumienia Bez Przemocy - 
ukończyła Studium NVC w Krakowie i nadal kształci 
się w tej dziedzinie, wykorzystuje swoje umiejętności 
w codziennej pracy i interdyscyplinarnym  podejściu do  
karmienia piersią i laktacji.

Członkini-założycielka Stowarzyszenia Dobrze Uro-
dzeni i Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Dorad-
ców Laktacyjnych. Członkini Europejskiego Towarzy-
stwa Konsultantów Laktacyjnych ELACTA. Koordynuje 
w Polsce działania IBLCE (Międzynarodowej Rady Eg-
zaminującej Konsultantów Laktacyjnych).

Mama trzech synów, mieszka i pracuje w Bielsku-Białej.

ZADAJ PYTANIE: 

KONTAKT@KWARTALNIK-LAKTACYJNY.PL
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Co jeść
w święta?

Z Agatą Aleksandrowicz rozmawia Natalia Łuczak 

W podkaście „Hej Mama” Natalia rozmawia ze specjalistami i rodzicami na różne te-
maty związane z macierzyństwem. Jednym z najważniejszych dla niej zagadnień jest 
karmienie piersią. 

Zbliżają się święta. Dla wielu z nas będzie to wspaniały czas, spędzony z bliskimi 
przy obficie zastawionym stole. Niestety, zdarza się, że mamy karmiące piersią mają 
przygotowywane specjalne menu, które jest mocno okrojone. Pomyślałam, że warto 
porozmawiać o tym, co mama karmiąca może zjeść z wigilijnego stołu, żeby dać jej 
pewność i zapewnić spokój. Poniższy wywiad jest transkrypcją fragmentu rozmowy z 
Agatą Aleksandrowicz, którą znacie jako Hafiję. Jeśli chcecie wysłuchać całego od-
cinka, to zapraszam na stronę www.hejmama.pl/odc3/. Rozmawiałyśmy nie tylko o 
diecie mamy karmiącej, ale również o innych sytuacjach, które mogą nas spotkać na 
rodzinnych imprezach.

NATALIA ŁUCZAK – HEJ MAMA: Proszę, 
abyś na początku naszego podcastu się 
przedstawiła i opowiedziała, czym się 

zajmujesz.

AGATA ALEKSANDROWICZ – HAFIJA: Zajmuję 
się karmieniem piersią od lat 7 prawie. Nie karmię 
już oczywiście piersią, ale zajmuję się tą tematy-
ką. Prowadzę blog hafija.pl. Oprócz tego współ-
prowadzę Fundację Promocji Karmienia Piersią. 
Prowadzimy grupę wsparcia na Facebooku. Pro-
wadzimy również w naszej fundacji dyżur farma-
ceutyczny, a właściwie prowadzi go nasza far-
maceutka, Karolina Morze. Dzięki jej pracy mamy 
mogą się dowiedzieć, jak się leczyć w czasie kar-
mienia piersią. Organizujemy różnego rodzaju wy-
darzenia, warsztaty, szkolenia, konferencje. 

NŁ: Święta kojarzą  się z jedzeniem, przynajmniej 
mnie – w pierwszym skojarzeniu.

AA: Oj tak, niestety.

NŁ: Zaczęłabym więc od tego tematu. Zdarza się 
usłyszeć – i sama tego doświadczyłam –  że dziec-
ko płacze, bo ma kolkę lub boli je brzuch, gdyż 
mama zjadła x/y/z – i tutaj możemy sobie dopi-

sać, co chcemy. Jakbyś mogła powiedzieć, skąd 
tak naprawdę bierze się mleko? Jak powstają te 
bąki i kolki? W jakim stopniu nasza dieta wpływa 
na dziecko?

AA: Tak naprawdę dzieci mają bąki i gazy, bo są 
ludźmi. Ludzie mają gazy. Nawet jeżeli się ktoś do 
tego nie przyznaje, to na pewno je ma. W związ-
ku z tym dzieci nie różnią się tak bardzo od do-
rosłych i mają gazy, tak po prostu. Jeśli chodzi 
o kolki, to źródło kolek jest tak naprawdę nadal 
dużą zagadką. Mówi się o tym, że to jest taki ból 
życia dziecka. Dlatego że ono jest po drugiej stro-
nie brzucha. Musi się zaadaptować. Musi dojrzeć 
do życia między nami. Natomiast z tego, co w tej 
chwili wiemy na temat procesu tworzenia się mle-
ka, to to, co mama zje, ma dosyć niski wpływ na 
to, co tam potem się dzieje w brzuchu dziecka. 
Dlatego że produkcja mleka to jest system, któ-
ry jest oparty na dosyć dużym filtrowaniu tego, 
co mama je. Część rzeczy w ogóle tworzy się tak 
jakby od zera w komórkach, które produkują mle-
ko. Nie ma możliwości, żeby bąki z brzucha mamy 
przeszły do mleka i dziecka. Przede wszystkim nie 
ma takich dziur w jelitach mamy, by te bąki mogły 
się przecisnąć. Oczywiście, jest tak, że niektóre 

dzieci mogą mieć, na przykład, reakcje alergiczne 
na różne białka, które mogą rzeczywiście dostać 
się do mleka mamy. A w święta bywa tak, że po 
wigilii nagle dziecko zaczyna wariować, płakać, 
denerwować się, wieczorem jest takie bardzo 
pobudzone. Jeżeli więc jemy kolację wieczorem i 
dziecko kładziemy spać wieczorem po tej kolacji, 
to jest, po pierwsze, trochę za wcześnie, żeby co-
kolwiek tam mogło się dostać. Druga rzecz, że to 
jest dla dziecka również pewna zmiana codzien-
nego rytuału. Pięcioro osób więcej zaczyna brać 
je na ręce, gugać do niego, miziać po policzku i 
tak dalej. To jest dla dziecka, szczególnie małego, 
duże wyzwanie. Dzieci reagują na zmianę bardzo 
często niepokojem. Bardzo często się zdarza, że 
ten dzień jest tak intensywny w ogóle, że gdzieś 
tam wypadnie drzemka albo wypadnie nie wte-
dy, kiedy zawsze wypadła. Dziecko się po prostu 
denerwuje, jest przebodźcowane. Trzeba mieć to 
na uwadze. Więc raczej nie zwalajmy tego na fakt, 
że dziecko wieczorem po wigilii jest zdenerwowa-
ne, bo tam zjadłam pierogi z kapustą i grzybami, 
gdyż kapusta nie przechodzi 1 do 1 do mleka mamy. 
Raczej pomyślmy o tym, że to był dla dziecka też 
dzień pełen wyzwań.

NŁ: Podsumowując Twoją wypowiedź, wniosku-
ję, że w zasadzie idziemy na wigilię i na święta do 
babci, cioci, mamy i możemy jeść wszystko: i pie-
rogi z kapustą, i smażonego karpia, i w ogóle nie 
przyjmować się tym, co jemy?

AA: Tak. Szczególnie karpia polecam. 

NŁ: OK. Ale czy w takim razie jest coś, czego mama 
karmiąca piersią definitywnie jeść nie powinna? 

AA: Jest jedna rzecz, której nie powinno się spo-
żywać, i to jest kombucha, dlatego że jest tok-
syczna dla dzieci. Ja w ogóle muszę opowiedzieć 
taką anegdotę. Jak pamiętam, pierwszy raz poje-
chałam na święta do mojej rodziny. Były święta u 
mojej mamy. Mama zrobiła mi łazanki i jabłuszko 
pieczone do tego. Było to takie „wow”, że zrobiła 
mi coś wyjątkowo, żebym to mogła zjeść. Bardzo 
często tak się właśnie dzieje, że młoda mama je-
dzie na święta do rodziny i nagle się okazuje, że 
dla niej jest wyjątkowe menu. To znaczy, wszyscy 
jedzą wszystko, ale dla niej są przygotowane ja-
kieś specjalne produkty. Jakiś specjalny napój 
do tego, bo karmi piersią, to musi specjalnie jeść. 
Zachęcam do tego, żeby po prostu nie korzystać z 
tego specjalnego menu, tylko z tego wszystkiego, 
co jest na stole. Bo naprawdę w święta możemy 
zjeść wszystko to, co nam podadzą.

NŁ: Czyli dziś głośno i wyraźnie Hafija i Hej Mama 
mówią, że nie ma diety mamy karmiącej i można 
jeść wszystko (poza kombuchą) i w święta najeść 
się wszystkim, na co się ma ochotę!

AA: Jedzenie w święta przecież ani nie szkodzi, 
ani nie tuczy. Więc na spokojnie można. (Śmiech) 
Ale tak zupełnie poważnie. Jeżeli mamy ochotę 
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zjeść pierogi z kapustą i grzybami, łazanki z kapu-
stą i grzybami, makowca i jeszcze dopchnąć ser-
nikiem, i jeszcze zjeść karpia, śledzia w śmietanie, 
to możemy. Jeżeli słuchają/czytają nas osoby, 
które będą przygotowywać świąteczne potrawy, 
to bardzo prosimy, żebyście nie robili osobnego 
menu dla mam karmiących piersią. Mogą jeść to 
samo, co Wy. Jeżeli dziecko nie ma żadnej alergii 
stwierdzonej i jest zdrowe, i mama jest zdrowa, to 
tak naprawdę przygotowujcie swoim córkom, sy-
nowym, wnuczkom to, co dla każdego.

NŁ: Jak mama karmiąca piersią powinna się od-
żywiać generalnie?

AA: No właśnie to jest taka rzecz, o której war-
to mówić. Przede wszystkim warto się odżywiać 
normalnie i mieć dobrze zbilansowaną dietę. Je-
żeli na co dzień dbamy o to, żeby tych warzyw i 
owoców było bardzo dużo w naszej diecie. Jeżeli 
unikamy tych tłuszczy zwierzęcych, które za-
wierają niekorzystne kwasy tłuszczowe. Jeżeli 
dbamy o to, żeby pić głównie wodę, a nie napoje 
słodzone. Jeżeli cukry proste, czyli słodycze, cu-
kierki, drożdżówki, nie stanowią naszych głów-
nych przekąsek. Jeżeli wybieramy częściej jasne 
mięso niż mięso czerwone. Jeżeli jemy dużo ryb i 
dużo roślinnych tłuszczów, które zawierają dobre 

kwasy tłuszczowe, to w ten sposób także powin-
na się odżywiać mama karmiąca, ale nie dlatego 
że karmi piersią. Ale dlatego że jest człowiekiem i 
musi dbać o to, co je.

NŁ: Święta to też czas składania życzeń. Czego 
życzysz mamom?

AA: Szerokiej rzeki mleka i aby ta droga w karmie-
niu piersią była dla Was taka, jaką sobie zaplanu-
jecie, i dla mam, które oczekują dziecka i chciały-
by karmić piersią, to też życzę im tego, żeby to im 
się spełniło.

To tylko fragment naszej rozmowy – całości możesz wy-
słuchać na stronie www.hejmama.pl

www.hejmama.pl

reklama
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Monika Zielińska

W sezonie jesienno-zimowym temat za-
nieczyszczeń powietrza niepokoi prawie 
wszystkich z nas. Aż 36 z 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast Unii Europej-
skiej leży w Polsce, a problem nie dotyczy 
jedynie Krakowa i miast położonych na 
Śląsku. Co zrobić, żeby ograniczyć nega-
tywne skutki zdrowotne smogu? I czy kar-
mienie piersią przez mamę, która też jest 
narażona na działanie zanieczyszczeń po-
wietrza, jest bezpieczne?

Na zanieczyszczenie powietrza składa się 
wiele różnych związków – zarówno ga-
zów (np. NO2, SO2, O3, CO) jak i zawieszo-

nych w nich cząsteczek węgla lub pyłów o róż-
nych rozmiarach (PM10, PM2,5, PM1), które w swojej 
cząsteczce mogą też zawierać metale ciężkie i 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 
Cząsteczki pyłów zawieszonych PM2,5 i PM1 są tak 
drobne, że podczas oddychania nie tylko wnikają 
do dolnych partii płuc, ale także są zdolne prze-
niknąć do mózgu i rozwijającego się płodu.

Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza dla 
organizmu dotyczą nie tylko pogorszenia spraw-
ności dróg oddechowych i częstych infekcji, ale 
również zwiększonego ryzyka wielu niezakaźnych 

chorób przewlekłych, jak np. chorób układu krą-
żenia i ośrodkowego układu nerwowego, otyłości, 
cukrzycy.

Dzieci są znacznie bardziej narażone na negatyw-
ne skutki ekspozycji na zanieczyszczenie powie-
trza, gdyż mają niedojrzały organizm (a zatem też 
układ odpornościowy i oddechowy), oddychając, 
pobierają większą objętość powietrza w przeli-
czeniu na masę ciała oraz oddychają powietrzem 
z niższych partii, gdzie często kumuluje się więcej 
zanieczyszczeń.

Dotąd wykazano, że ekspozycja na zanieczysz-
czenia powietrza w okresie rozwoju prenatalne-
go i pierwszych lat życia może się przyczyniać do 
zwiększonego ryzyka wystąpienia  SIDS, chorób 

Karmienie piersią 
zmniejsza
skutki zanieczyszczenia 
powietrza

pewnym stopniu zależna od ich spożycia wraz z 
dietą mamy karmiącej. Dlatego w trakcie karmie-
nia piersią warto suplementować kwas DHA, jeść 
tłuste ryby, a przede wszystkim mieć dietę boga-
tą w różnorodne warzywa i owoce. Doniesienia 
naukowe wskazują, że może się to przyczynić do 
zmniejszenia skutków ekspozycji na zanieczysz-
czenia powietrza u mamy.

Niemniej jednak ekspozycja na smog prawdopo-
dobnie przyczynia się do zwiększania w mleku za-
wartości zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie 
albo wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne. Jednak korzystny wpływ karmienia piersią na 
dziecko przewyższa negatywny wpływ obecności 
śladowych ilości tych substancji. Warto też pa-
miętać, że te zanieczyszczenia tak samo wystę-
pują w mieszankach mlekozastępczych, które są 
pozbawione większości składników ochronnych 
mleka kobiecego. Dlatego pomimo obaw należy 
spokojnie kontynuować karmienie piersią w trak-
cie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza. W 
tym czasie jednak warto ograniczyć czas spędzo-
ny na dworze i wietrzenie pomieszczeń, a ponad-
to warto zaopatrzyć się w maskę antysmogową i 
oczyszczacz powietrza, które zmniejszą ekspozy-
cje na zanieczyszczenia powietrza zarówno mamy, 
jak i dziecka. Pamiętajmy też, że karmienie piersią 
jest przyjazne dla środowiska i przyczynia się do 
zmniejszenia produkcji zanieczyszczeń.

Źródło: M.A. Zielińska, J. Hamulka, Protective Ef-
fect of Breastfeeding on the Adverse Health Effects 
Induced by Air Pollution: Current Evidence and Possi-
ble Mechanisms, „International Journal of Environ-
mental Research and Public Health”, 2019, 16 (21): 
4181; https://doi.org/10.3390/ijerph16214181

infekcyjnych i alergicznych, nadwagi i otyłości, 
cukrzycy typu 1, ADHD, autyzmu. Ponadto zanie-
czyszczenie powietrza wpływa negatywnie na 
rozwijające się płuca i mózg, co prowadzi do gor-
szej pracy płuc i upośledzenia rozwoju neuropo-
znawczego.

Dotąd przeprowadzono kilkanaście badań anali-
zujących wpływ ekspozycji na zanieczyszczenie 
powietrza na różne skutki zdrowotne, które jed-
nocześnie uwzględniały działanie karmienia pier-
sią. Zdecydowana większość badań potwierdziła 
ochronne działanie karmienia piersią przeciwko 
negatywnym skutkom zanieczyszczenia powie-
trza w układzie oddechowym, immunologicznym 
oraz rozwoju neuropoznawczym. Wykazano też, 
że karmienie piersią może w krajach rozwijają-
cych się chronić przed śmiercią w ciągu pierw-
szych 5 lat życia, spowodowaną ekspozycją na 
zanieczyszczenie powietrza z palenisk w kuchni.

Ochronne działanie karmienia piersią przeciw-
ko zanieczyszczeniom powietrza może wynikać 
z jego korzystnego wpływu na układ immunolo-
giczny, oddechowy oraz na mózg. Ponadto mle-
ko kobiece może zmniejszać stan zapalny i stres 
oksydacyjny, który jest jedną z przyczyn większo-
ści negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń 
powietrza w organizmie człowieka (a zwłaszcza 
dziecka, którego mechanizmy ochronne nie są 
jeszcze dojrzałe). Składnikami mleka kobiece-
go, które mogą być związane z ochronnym dzia-
łaniem, są immunoaktywne, długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe omega-3 oraz antyoksydanty, 
w tym witaminy C i E oraz karotenoidy i flawonoidy. 
Warto zauważyć, że zawartość w mleku kobiecym 
kwasów tłuszczowych i antyoksydantów, takich 
jak witamina C, karotenoidy i flawonoidy, jest w 
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Karmienie piersią

Trzymam kciuki za wszystkie przyszłe mamy, żeby nie martwiły się, czy ich pociechy 
nie są aby głodne, i karmiły piersią odważnie pewne siebie i swoich możliwości!

Największe problemy to te, które mają swoje źródło poza Wami, poza Waszymi ciałami. 
To brak wsparcia, brak lub nieaktualna wiedza, jaką dostajecie lub nie dostajecie, 
antywsparcie bliskich i tych, którzy się Wami opiekują.

Dlatego pamiętajcie – na początek – uwierzcie w siebie! 

Oto efekty sesji zdjęciowej, którą zorganizowałam razem z Moniką Lewandowską 
- fotografką (www.fb.com/M.Lewandowskafoto/), a w której udział wzięło osiem 
fantastycznych mam!

- uwierz w siebie 
Historie mam zebrała Agata Aleksandrowicz

MAGDA I HELENKA

Karmienie piersią niby tak pro-
ste i naturalne, ale…

Z pierwszą córką nie mogłam 
karmić, decyzja radiologa – 
duże zmiany w piersiach, wy-
ciszyć pokarm po porodzie i na 
biopsję. Ginekolog zmyła moje 
przerażenie z twarzy, mówiąc, 
że mam się nic nie stresować. 
Jak powiedzieli, tak zrobiłam. 
Na biopsji wyszły „zwykłe” 
włókniaki do obserwacji i stra-
ciłam swoją okazję, bo pokarm 
po szpitalnej magicznej tablet-
ce zanikł. A wiemy, ile się czeka 
na „bardziej” ambitne badania i wyniki. 

Na spotkaniach rodzinnych – ahhh, jaką jestem egoistką, że dla łatwizny daję butlę. Mój mózg przestał już chcieć 
tłumaczyć: „wykryli mi zmiany w piersiach, jestem po biopsji, czekam na wyniki”. Żeby nie czuć się gorszą mamą, 
mój mózg obrzydził mi karmienie na wszelki możliwy sposób.

Nagle jest druga ciąża. Poszliśmy na warsztaty „karmienie piersią” do Hafiji. Już wiedziałam, spróbuję, chcę, bo 
nie ma żadnych przeciwwskazań. I tak urodziła się Helenka, wiedziałam, że będzie cesarskie cięcie, bo mała była 
źle ułożona w brzuchu. Już mi wszyscy powtarzają, że z karmieniem będzie słabo. ALE…  Hafija dokładnie wy-
tłumaczyła proces na szkoleniu, gdzie się włącza ten magiczny kurek, wiedziałam, że się włączy. Włączył się, a 
jak się odkręcił, to zatkać się nie da. Z Helenką doskonale celebrujemy sobie nasze cysiowanie, głębokie wpa-
trywania w oczy, uśmiechy. Takie nasze małe, naturalne, ale jakże wspaniałe. Chwilo trwaj, uwierzyłam w siebie 
i karmię.



Kwartalnik Laktacyjny | 29  28 | Kwartalnik Laktacyjny

BOŻENA

1 listopada to dla nas data wyjątkowa – po ekspresowym, trwającym 25 minut porodzie na świat przychodzi moje największe 
szczęście: pierworodny syn, Borys.

Jeszcze na sali porodowej próbujemy się przystawić do piersi, ale jakoś nam to nie idzie. Nie będziemy jednak dramatyzować, 
przecież przed momentem zostałam Mamą. 

Kolejne doby w szpitalu (w sumie było ich 10) to wielka niewiadoma, pokarm jest, ale jestem nowicjuszką w tym temacie, mimo 
że czytałam wiele artykułów. Szybko przechodzę na laktator, dzięki czemu w łatwy sposób mogę sprawdzić, ile dziecko zjada. O 
mieszance już nie wspomnę, bo w momencie zwątpienia (a takie często towarzyszą matce w pierwszych dniach życia dziecka) z 
wyrzutami sumienia ją podaję. Przystawiam syna do piersi, ale sama nie wiem, czy robię to dobrze. Hm, jedna z młodych położ-
nych stwierdza: „Dziecko ma cofniętą dolną wargę, nic z tego nie będzie”. Wściekła zagryzam wargi i myślę sobie: „Ja ci jeszcze 
pokażę!”. Kolejne doby to głównie praca z laktatorem – mleka jest dużo, więcej niż dziecko potrzebuje, czuję dumę.

Po 10 dniach wychodzimy do domu. Wyczerpana, niewyspana planuję karmić w sposób mieszany. Nie wierzę we własne piersi 
(ciągle mam w myślach „cofniętą dolną wargę”, której tak naprawdę nie ma). Zaprzyjaźniam się z laktatorem, dziecko przysta-
wiam sporadycznie, na blacie kuchennym czeka puszka z miesznaką w razie „W”. 

Z każdym dniem laktator staje się moim przekleństwem, patrząc na niego, czuję złość. Żeby pozbyć się wyrzutów sumienia, 
karmię piersią raz dziennie (tłumacząc sobie to tym, żeby syn się nie odzwyczaił. Co za bzdura!). Tak nam mija dzień za dniem, 
jestem coraz bardziej niewyspana, sfrustrowana, z laktatorem w ręku nie potrafię cieszyć się macierzyństwem.

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, który pokazał mi, jak ważna jest rodzina i jak ważne jest poświęcenie. Kiedy wszy-
scy wokoło wesoło spędzają czas przy stole, ja w drugim pokoju liczę godziny z laktatorem. W tym momencie zrozumiałam, że 
tak dłużej być nie może. 

Po dwóch miesiącach walki o mleko, spowodowanej brakiem wiedzy, mówię głośno: „DOŚĆ!”. Z chłodną głową zaczynam czy-
tać blog hafija.pl, specjalistyczne fora. Wsparcie męża i to wszystko sprawiają, że zaczynam wierzyć, że i nam też się uda.

Zamykamy się w czterech ścianach, tylko ja i syn. Przytulamy się, bardzo często przystawiam dziecko do piersi. Syn je chętnie, 
trwa to w nieskończoność, a ja płaczę ze szczęścia! W notatniku zapisuję godziny i czas trwania karmienia (10, 20, 40 minut, 
każda minuta tak bardzo cieszy). Udało się! 

Dziś nasza mleczna przygoda trwa już ponad 2 lata. Kocham ten stan, bliskość, niezwykłą więź i przeświadczenie, że podarowa-
łam dziecku to, co najlepsze.

Dziewczyny! Uwierzcie w siebie! Produkujcie mleko i niech to będzie Wasza supermoc!
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Zuzanna Kołacz-Kordzińska

8 sierpnia 2019 roku odbył się wyjątkowy spa-
cer. Spacer ulicami miasta, które zawsze 
dumne było ze swojej niezależności, miasta, 

które od dawna wspiera karmienie piersią po-
przez projekty, takie jak np. bezpłatna pomoc lak-
tacyjna, laktacyjne grupy wsparcia, poradniki na 
temat karmienia piersią rozdawane w szpitalach. 
Chciałyśmy, by karmienie piersią było widoczne 
na ulicach Gdańska, dlatego prowadzone przez 
profesjonalnego przewodnika kolorowym, roze-
śmianym tłumem przeszliśmy przez miasto, oglą-
dając jego najbardziej charakterystyczne punkty, 
szukając kobiet karmiących piersią w architektu-
rze miasta, a wreszcie uwieczniając piękne mamy 
karmiące w przestrzeni miasta, w tłumie, w ciszy i 
hałasie, wśród budynków i zieleni.

Jaki był nasz cel? Popularyzowanie karmienia 
piersią i oswajanie z widokiem kobiet karmiących 
w przestrzeni społecznej. Pokazanie, że kobiety 
karmiące piersią są wolne, aktywne, szczęśliwe 
– i są częścią społeczności. I wreszcie chcieli-
śmy zrobić piękne zdjęcia, które – gdy spacer się 
zakończy – będą cudownym jego przedłużeniem, 
pozwalającym na dalszą popularyzację karmienia 
piersią.

Organizatorami spaceru byli: doula i promotorka 
karmienia piersią, Zuzanna Kołacz-Kordzińska, 
Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej”, fotografka 
Kaja Ciszewska, która uwieczniła nasz spacer na 
zdjęciach, oraz Dziarski Przewodnik Łukasz Dar-
ski, który wynalazł dla nas wiele kobiecych piersi 
w architekturze miasta.

Wydarzenie objęły matronatem: Fundacja Pro-
mocji Karmienia Piersią, „Kwartalnik Laktacyjny” 
i Hafija.pl.

Pełną piersią 
– spacer szlakiem 
kobiecej piersi w 
Gdańsku 
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1 sierpnia 2019 roku w Krośnie odbyła się Druga Sesja dla Mam Karmiących Piersią. Tym razem poza se-
sją zdjęciową uczestniczki akcji miały okazję wziąć udział w krótkich wykładach dotyczących łagodnego 
odstawienia dziecka od piersi, aktywności po porodzie, praw kobiet wracających do zawodu po urlopie 

macierzyńskim oraz doboru bielizny nie tylko dla karmiących.

Dodatkowo dziewczyny w miłej atmosferze mogły dzielić się swoimi doświadczeniami. A nie było ich mało, bo 
w tegorocznej edycji udział wzięło około… 80 mam ze swoimi maluszkami! Ujęcie wszystkich na jedym zdję-
ciu okazało się sporym wyzwaniem. Jednak wspaniałe fotografki, Ewa Komor i Margo Tlałka, nie zawiodły.

Event został zorganizowany przez Kasię Szmyd (Kraina Bliskości), Ewę Komor (Eveart Studio) i Katarzynę 
Janas-Cebulak (Przepis dla mamy), które marząc o tym, by w ich mieście istniała sieć wsparcia laktacyjnego, 
postanowiły zadbać o promocję karmienia piersią w Krośnie.

Druga Sesja
dla Mam Karmiących 
Piersią w Krośnie 2019 

Kasia Szmyd
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Mamy karmią
w Krakowie

W Krakowie, w parku Jordana, z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią odbyło się spo-
tkanie mam karmiących. Efektem były grupowe i indywidualne zdjęcia mam karmiących. Ce-
lem sesji było stworzenie pięknej pamiątki dla mam z chwil pełnych bliskości z maluszkami, a 

jednocześnie wyrażenie wsparcia i solidarności z innymi mamami karmiącymi. Każda z mam na zdjęciu 
ma swoją historię karmienia. Nie dla wszystkich początki były łatwe, ale najważniejsze, że żadna z mam 
nie poddała się i ostatecznie udało się pokonać przeciwności losu, aby dawać dziecku to, co najlepsze.

Autorka zdjęć: Sylwia Bednarz Fotografia

Fotografka zaangażowała się w ten projekt, ponieważ sama jest mamą dwójki dzieci karmionych piersią i 
z radością wspiera inicjatywy, które promują naturalne karmienie. 
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Znieczulenie stomatolo-
giczne a karmienie piersią

Karolina Morze, Agata Orzechowska

Leczenie stomatologiczne – zarówno zabiegowe, jak i niezabiegowe – wiąże się ze 
stosowaniem różnych leków. Do najczęściej stosowanych należą preparaty przeciw-
bakteryjne, znieczulające, przeciwbólowe, rzadziej sterydy i preparaty przeciwwiru-
sowe. Przeanalizujmy ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych grup leków. 
Na pierwszy ogień idzie znieczulenie.

Wizyty w gabinecie stomatolo-
gicznym można podzielić ze względu 
na tryb: ostre lub planowe. O ile do 

tych planowych można się spokojnie przygoto-
wać (lub je odroczyć), o tyle te ostre wiążą się z 
silnymi dolegliwościami bólowymi i wymagają 
szybkiej interwencji. Do takich zaliczamy: lecze-
nie próchnicy, leczenie endodontyczne (kanało-
we), ekstrakcje zębów, leczenie bolesnych zmian 
na błonie śluzowej jamy ustnej (o przeróżnej etio-
logii), nacinanie ropni, leczenie stanu zapalnego 
dziąseł. Większość zabiegów stomatologicznych 
(zwłaszcza w przypadku bólu) wymaga podania 
znieczulenia.

W celu uzyskania efektu znieczulającego stosu-
je się preparaty działające miejscowo: lidokainę, 

artikainę, mepiwakainę, dodatkowo możliwe jest 
połączenie leku znieczulającego z noradrenaliną 
lub epinefryną. Te ostatnie dwa preparaty mają na 
celu ograniczenie krwawienia w miejscu podania 
i ograniczenie wchłaniania substancji przeciwbó-
lowej (tym samym wydłużenie jej działania). 

Artykaina to środek znieczulający, który odwra-
calnie blokuje przewodnictwo impulsów nerwo-
wych na poziomie komórki nerwowej. Artykaina 
jako jedyny z amidowych środków miejscowo 
znieczulających jest metabolizowana w osoczu, 
a nie w wątrobie. Ma krótki czas półtrwania, czyli 
połowa dawki znika z krwi (i mleka mamy) w 25-35 
minut. Szybko jest eliminowana i wykazuje nie-
wielką kumulację w organizmie. Artykaina w 94% 
wiąże się z białkami osocza, co oznacza, że 94% 

reklama
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podanej dawki leku zwiąże się w duży kompleks 
z białkiem, którego wielkość nie pozwoli na prze-
niknięcie przez błonę między krwią mamy a mle-
kiem. 

Na temat mepiwakainy nie ma danych dotyczą-
cych przenikania do mleka, ale uznaje się, że z 
uwagi na działanie miejscowe podczas zabiegów 
stomatologicznych, ryzyko dla dziecka karmione-
go piersią przy zastosowaniu leku u mamy uznaje 
się za niskie.

Lidokaina ma właściwości przeciwarytmiczne 
oraz miejscowo znieczulające. Jako substancja 
znieczulająco jest podawana dożylnie lub w iniek-
cji. Jest stosowana również w pediatrii. W stoma-
tologii stosuje się ją powierzchniowo, nasiękowo 
lub przewodowo, uzyskując w ten sposób działa-
nie miejscowo znieczulające. 

Lidokaina stosowana w stomatologii występuje 
zwykle w niskich dawkach (20-40mg) i uznaje się, 
że jest bezpieczna do stosowania podczas kar-
mienia piersią ze względu na niskie przenikanie 
do krwi z miejsca podania oraz niską biodostęp-
ność po podaniu doustnym (czyli gdyby jednak 
lidokaina przeniknęła do mleka, bardzo słabo by 
się wchłaniała w organizmie dziecka, co zmiejsza 
ryzyko z działania ogólngo u dziecka po ekspozycji 
na lek via mleko mamy).

Epinefryna (adrenalina) jest aminą katecholową 
m.in. o działaniu obkurczającym i zmniejszającym 
krwawienie (w dawkach zastosowanych w pre-
paratach dentystycznych). Jest bardzo szybko 
rozkładana w miejscu podania i ma bardzo słabą 
biodostępność po podaniu doustnym. Czas pół-
trwania epinefryny wynosi 2 minuty, co oznacza 
szybkie usuwanie i sugeruje bardzo niskie praw-
dopodobieństwo przenikania do mleka.

Adrenalina i noradrenalina są szybko metaboli-
zowana w miejscu podania. Czas półtrwania jest 
bardzo krótki. Jest bardzo małe prawdopodo-
bieństwo, że lek znajdzie się w krążeniu ogólnym 
mamy lub w jej mleku w istotnych ilościach. Jeśli 
jakiekolwiek ilości adrenaliny lub noradrenaliny 
dostałyby się do mleka mamy, nie zadziałają na 
karmione piersią dziecko, ponieważ adrenalina 
nie wchłania się po podaniu doustnym.

PODSUMOWANIE

Znieczulenie do zabiegów stomatologicznych 
określa się jako niskiego ryzyka dla laktacji oraz 
dziecka karmionego piersią. Większość zabiegów 
jest jednorazowa oraz miejscowa, co ogranicza 
ekspozycję dziecka na lek w mleku mamy. Uznaje 
się, że nie ma konieczności zachowywania dodat-
kowych środków ostrożności podczas stosowa-
nia preparatów znieczulających. 

tula makes

szczegóły akcji na 

www.szpinakrobibleee.pl 
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Mamy grudzień! Szczyt sezonu spotkań rodzinnych i w gronie znajomych, a co za tym 
idzie – mniej lub bardziej wspierających (raczej mniej), mniej lub bardziej chcianych 
(raczej mniej) komentarzy i dobrych rad na temat Twojego dziecka i macierzyństwa. 
Karmienie piersią, zwłaszcza jeśli karmisz tak zwane starsze dziecko (ta granica dla 
każdego leży gdzie indziej), bywa w tych uwagach tematem numer jeden. Co możesz 
zrobić, żeby ta kwestia nie zepsuła Ci radości ze świątecznych spotkań? Jak reago-
wać na uwagi? Podpowiada psycholożka Pamela Kucińska.

Sytuacja, w której ktoś ko-
mentuje nasze postępo-
wanie, nie pytając, czy 

mamy ochotę wysłuchać jej 
czy jego opinii, zwykle nie jest 
dla nas czymś przyjemnym. 
W temacie dzieci i macierzyń-
stwa ludzie (rodzina, znajomi, 
obcy) czują się z jakiegoś po-
wodu bardziej upoważnieni do 
wygłaszania komentarzy niż w 
innych kwestiach, a w dodatku 
Ty jako młoda mama zazwyczaj 
właśnie w tym temacie czujesz 
się niezbyt pewnie i jesteś bar-
dziej wrażliwa na oceny i uwagi. 
Brzmi jak świąteczna mieszan-
ka wybuchowa? Na szczęście, 
można sprawić, że cała sytuacja 
nie zrobi na nas wrażenia i nie 
popsuje atmosfery.

BUDUJ SWOJĄ PEWNOŚĆ 
SIEBIE

Nie obędzie się jednak bez Two-
jego zaangażowania w temat 
jeszcze przed najgorętszym 
okresem spotkań rodzinnych. 
Twoje poczucie pewności siebie 
w macierzyństwie jest punktem 
wyjścia do rozważania konkret-
nych reakcji na komentarze – od 
jego poziomu będzie zależało to, 

na ile będziesz w stanie ochro-
nić swoje dobre samopoczucie. 
Dlatego naprawdę warto po-
traktować ten punkt serio! Jak 
poczuć się w swoim macierzyń-
stwie pewniej, nawet jeśli jesteś 
świeżo upieczoną mamą?

Zawsze pamiętaj: Twoje dziec-
ko jest jedyne w swoim rodzaju, 
Ty jesteś jedyna w swoim rodza-
ju i Twoja rodzina jest jedyna w 
swoim rodzaju. Z tego powodu, 
jeśli ktokolwiek wie, co jest do-
bre dla Twojego dziecka i co się 
sprawdzi w Waszym przypadku, 
to jesteś to Ty. Wszyscy inni lu-
dzie mogą jedynie proponować 
Ci różne możliwości, które mo-
żesz wypróbować lub nie. Miej to 
zawsze z tyłu głowy. To, co dzia-
ła dla jednego dziecka, może 
kompletnie nie sprawdzić się u 
Was.

Macierzyństwa uczysz się tak 
jak każdej innej rzeczy: PO PRO-
STU TO ROBISZ. Nie ma innej 
drogi. Żadna ilość rad, książek i 
cudzych historii nie jest w stanie 
zastąpić Twojej jedynej w swoim 
rodzaju drogi. Own it! Uczyń tę 
drogę prawdziwie swoją. Weź 
odpowiedzialność za swoje ma-

„Dobre rady” 
przy świątecznym stole 

Pamela Kucińska 
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cierzyństwo i aktywnie decyduj, 
co chcesz zrobić, a czego nie, 
którą ścieżką chcesz podążać, 
a która do Ciebie nie przemawia. 
Nie kopiuj nikogo. Słuchaj sie-
bie i swojego dziecka – to Wasze 
życie i Wasza historia, nikt jej za 
Was nie napisze.

Znajdź swoje plemię. To nie musi 
być grupa ludzi, nie musi to być 
na żywo. Może to być jedna przy-
jaciółka, która zawsze wspiera i 
nie ocenia, plus grupa na Face-
booku, która skupia mamy my-
ślące o macierzyństwie podob-
nie do Ciebie. Kiedy nie jesteś 
sama, nie tylko zawsze masz się 
komu wyżalić i wylać swoje fru-
stracje, ale też czujesz się pew-
niej: niczego sobie nie „wymy-
śliłaś”, jest wiele innych osób, 
które myślą i działają podobnie.

Popracuj nad asertywnością.
Asertywność to postawa: „ja 
jestem OK i ty jesteś OK”. Czucie 
się komfortowo ze swoimi prze-
konaniami powoduje, że jesteś 
spokojna – nie masz przymusu 
bronienia się, nawet kiedy ktoś 
te przekonania kwestionuje. 
Wiesz, że możesz po prostu my-
śleć swoje. Jednocześnie rozu-

miesz, że Twój rozmówca ma ja-
kieś swoje własne przekonania 
i że samo mówienie o nich nie 
równa się próbie podważenia 
Twojego zdania. 

Wyrób w sobie nawyk pytania 
samej siebie: „czego chcę w tej 
sytuacji?”. Tylko kiedy będziesz 
naprawdę świadoma, co jest dla 
Ciebie w porządku, a co prze-
kracza Twoje granice, będziesz 
mogła to zakomunikować innym 
ludziom i czuć się z tym komfor-
towo.

Trenuj codziennie. W każdej 
sytuacji możesz wybrać, że za-
chowasz się asertywnie lub nie-
asertywnie. Na przykład: ktoś 
łapie w autobusie Twoje dziecko 
w nosidle czy wózku za nóżkę. 
Czujesz się z tym nieprzyjemnie, 
uważasz, że ten ktoś przekra-
cza granice Twojego dziecka. 
Masz do wyboru: zachować się 
asertywnie i powiedzieć głośno, 
że Ci się to nie podoba, lub zre-
zygnować z ochronienia granic 
i nic nie mówić. Nie ma przymu-
su bycia asertywnym, ale jest to 
nasz wybór w każdej konkretnej 
sytuacji.

Nie zapominaj, że odmienne 
zdanie jest OK. Tak samo jak Ty 
nie musisz dać się komuś prze-
konać do jego zdania, tak samo 
ten ktoś ma prawo do zacho-
wania swojej opinii. Możecie się 
zgodzić, że się nie zgadzacie, 
i zmienić temat. Każdy ma też 
prawo zdecydować, czy w ogóle 
chce rozmawiać na dany temat, 
czy nie.

JAK ODPOWIADAĆ NA DOBRE 
RADY?

Prosta odpowiedź jest jedna: 
tak jak czujesz, że masz ochotę. 
To jednak może być zbyt trud-
ne zadanie na początku nauki 
pewności siebie i asertywno-
ści, dlatego poniżej podaję kilka 
przykładów. W każdej konkret-
nej sytuacji zdecyduj, czy masz 
ochotę w ogóle o tym rozma-
wiać, w jaki sposób i w jakim 
wymiarze. Możesz też w każdej 
chwili tę rozmowę przerwać i 
zmienić zdanie. Pozostawaj w 
kontakcie ze swoimi granicami i 
potrzebami. 

Podczas spotkania rodzinnego 
ciocia Krysia widzi, że karmisz 
swoją półtoraroczną córkę 

piersią, i komentuje: „Takie duże dziecko i jeszcze 
ssie cyca? Przecież to już sama woda!”. W zależ-
ności od tego, jakie są Twoje potrzeby i granice 
w danej sytuacji, możesz odpowiedzieć jedną lub 
kilkoma z poniższych fraz. Pamiętaj: nie jesteś 
nieuprzejma, tylko asertywna – a to duża różnica. 
Możesz to wszystko powiedzieć spokojnie i przy-
jaźnie. Ochrona własnych granic to prawo i odpo-
wiedzialność każdego człowieka. Weź pod uwagę, 
że ciocia czy inny rozmówca ma najprawdopodob-
niej dobre intencje, tylko nie umie ich zbyt dobrze 
ubrać w słowa.

W zależności od tego, czy masz ochotę rozmawiać 
o swoim karmieniu z ciocią, czy nie, jaką masz z 
nią relację, jak się czujesz w tej sytuacji i na co 
masz przestrzeń, możesz powiedzieć:

„Ciociu, karmienie piersią jest zalecane do ukoń-
czenia drugiego roku życia lub dłużej, a mleko ni-
gdy nie traci wartości odżywczych”.

„Nie podoba mi się, kiedy mówisz o karmieniu 
piersią w ten sposób”.

„Słyszę, że nie wierzysz w wartość karmienia 
piersią starszego dziecka. Dużo czytałam na ten 
temat, czy chcesz o tym porozmawiać?”

„Nie chcę, żebyś oceniała mój sposób zajmowania 
się dzieckiem”.

„Nie zgadzam się z tym, co mówisz”.

„Nie chcę o tym rozmawiać”.

„Dziękuję za twoje spostrzeżenie, pomyślę o tym”.

„Słyszę, że troszczysz się o nasze dobro. To miłe”.

„Zdecydowałam się karmić moją córkę przynaj-
mniej przez 2 lata. A ty ile karmiłaś swoje dzieci? 
Chcesz o tym opowiedzieć?”

I cokolwiek, co będzie Ci odpowiadało.

Postaw na język osobisty, jak nazywa go Jesper 

Juul, czyli komunikaty, które mówią o Tobie: cze-
go chcesz, a czego nie, jakie są Twoje wrażenia, 
odczucia i myśli. W ten sposób unikasz wpadania 
w pretensje, oceny i przepychanki.

Kluczem do spokojnego porozumienia się dwóch 
osób jest czucie się w porządku i w miarę pewnie 
ze swoimi przekonaniami, a także zakładanie do-
brych intencji osoby po drugiej stronie. W końcu 
naprawdę rzadko ktoś komentuje nasze macie-
rzyństwo ze złośliwości… Życzę Ci powodzenia 
w postępowaniu w zgodzie ze sobą i spokojnych 
świąt!
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KWARTALNIK LAKTA-
CYJNY: Jestem już od 
jakiegoś czasu fanką 

waszych produktów, bo są natu-
ralne, bez zbędnych dodatków. 
Świetnie sprawdzają się nie tyl-
ko w codziennym gotowaniu.  
Skąd pomysł na Ogródek Dzia-
dunia?

KATARZYNA SUROWIEC: Ogró-
dek Dziadunia powstał, kiedy 
zostałam mamą. Miałam inny 
pomysł na życie, bo z wykształ-
cenia jestem informatykiem, ale 
właśnie macierzyństwo zwró-
ciło moją uwagę na to, co jemy 
i skąd to pochodzi. Zaczęłam 
czytać etykiety produktów, stu-
diować składy i… zakupy robiły 
się coraz trudniejsze. W moim 
rodzinnym domu jak w wielu w 
mojej miejscowości całe lato 
było czasem tworzenia prze-
tworów. Mamy i babcie zamy-
kały kolejne dojrzewające owo-
ce i warzywa w słoikach, żeby 
móc korzystać z nich przez całą 
długą jesień i zimę. Powstał po-
mysł, żeby przetwory według 
tych samych domowych prze-
pisów oferować także innym. 
Dlatego główne nasze produkty 
to tradycyjne, znane wszystkim 

przetwory: syrop z malin, żurek, 
konfitury, kapusta kiszona. A że 
przetwórnię prowadził już mój 
tata, który właśnie został dziad-
kiem – stąd wzięła się nazwa.

KL: Święta to czas, kiedy spo-
tykamy się rodzinnie przy stole. 
Jest to czas szczególny – jak jest 
wtedy w Ogródku Dziadunia?

KS: Święta w polskiej tradycji 
to zawsze był czas, kiedy pa-
nie domu sięgały do spiżarni po 
najlepsze specjały. W Ogródku 
Dziadunia szczególne miejsce 
zajmują świąteczne tradycyj-
ne smaki: kapusta z grzybami, 
barszcz czerwony, rozgrzewają-
cy syrop korzenny – niezależnie 
od regionu i domowych zwycza-
jów można z nich wyczarować 
przepyszne dania.

Do tego od niedawna, zachę-
ceni przez klientów, zaczęliśmy 
pakować nasze przetwory w 
ozdobne, ręcznie tworzone opa-
kowania, co sprawia, że nasze 
produkty bardzo chętnie prze-
kazywane są bliskim jako pre-
zent.

U Dziadka w ogródku
Z Katarzyną Surowiec rozmawia Agata Aleksandrowicz

Katarzyna Surowiec, współwłaścicielka Ogródka Dziadunia – producenta naturalnych 
przetworów z warzyw i owoców. O sobie mówi: „Jestem mamą, żoną, córką i życiową 
buntowniczką. Nie zgadzam się na bylejakość, wolę pracę nad tym, co wartościowe. 
Lubię szukać mostów między tradycją i nowoczesnością. Potrzebuję wyzwań i cią-
głego rozwoju, a szczerości – jak ryba wody. Kocham moją rodzinę ponad wszystko i 
kocham dobre jedzenie, a to, co robię, pozwala mi połączyć moje miłości”.
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KL:  Kiedyś, jeżeli nie miało się 
czasu na przygotowanie barsz-
czu, to „gotowa potrawa” koja-
rzyła się nam tylko z barszczem 
z proszku, z torebki. Teraz jest 
już inaczej. Teraz możemy się-
gać po produkty, które są pra-
wie jak domowe. Wam udało 
się stworzyć linię produktów, 
które nie są gotowymi daniami, 
ale znacznie pomagają w goto-
waniu i skracają czas przygoto-
wania potraw. Jak to robicie? W 
czym tkwi sekret?

KS: Taka jest główna misja 
Ogródka: żeby pomóc zaoszczę-
dzić czas spędzony na gotowa-
niu, ale jednocześnie nie tracić 
na jakości potraw. Najważniej-
sze, żeby nadal było jak w domu 
– warzywa i owoce z naturalnymi 
przyprawami, a nie składniki za-
stępcze. Bardzo tego pilnujemy 
i nie ma w tej sprawie żadnych 
kompromisów. Żaden z  już po-
nad 70 różnych rodzajów prze-
tworów nie posiada dodanych 
konserwantów, aromatów ani 
barwników. Jeśli nawet dany 
owoc ciemnieje czy powoduje 
mętnienie syropu – tak zostaje. 
Przetwory tak jak dawniej są pa-
steryzowane w słoikach – eko-

logicznie i zdrowo. Odkręcasz 
i gotowe – porcja warzyw czy 
owoców prosto na talerz.

KL: Jakie potrawy Dziadunio 
poleca na czas świąt? Po co się-
gnąć z półeczki Dziadunia, żeby 
przygotować potrawy, które za-
chwycą domowników podczas 
kolacji świątecznej?

KS: Jak wspomniałam, najwię-
cej przepisów w domowych ze-
szytach to były dania świątecz-
ne. Właściwie każdy z naszych 
przetworów zasługuje na obec-
ność w świątecznym menu. Czy 
to „Barszczyk Dziadunia” na wi-
gilię, czy kapusta z grzybami do 
pierogów, czy konfitura z żura-
winy do ciasteczek. Ale moż-
na też zabłysnąć przepysznym 
syropem korzennym, dodanym 
do gorącej herbaty czy kawy, 
albo ciasteczkami z konfiturą 
z płatków róży czy wytrawną 
jarzębiną. Pomysłów jest całe 
mnóstwo. Po inspiracje można 
sięgnąć do naszego bloga, gdzie 
są proste, ale bardzo ciekawe i 
przepyszne przepisy.

KL: Jakich nowości możemy 
wypatrywać w najbliższym cza-

sie? Co Dziadunio przygotuje dla 
nas w nadchodzących miesią-
cach?

KS: Ja nie umiem usiedzieć na 
miejscu. Ciągle wertuję pożół-
kłe zeszyty i szukam inspiracji. 
Współpracujemy też z szefami 
kuchni i czasem oni podpowia-
dają, jakich przetworów potrze-
bują. Staram się słuchać innych 
i odpowiadać na te potrzeby. 
Często też pomysł na produkt 
powstaje podczas gotowania 
czy zakupów. Tak było z lemo-
niadami – nie chciałam dawać 
dzieciom kolorowych napojów 
gazowanych, więc nie czekając 
na kolejne „Mamo, kup…”, połą-
czyliśmy sok wyciśnięty z owo-
ców, wodę i odrobinę miodu i 
podaliśmy w gazowanej formie. 
Ostatnio pojawiły się „Wąsoskie 
Przekąski” – ogórki z ostrymi 
przyprawami, wprost do po-
dania. Ale już kolejne pomysły 
buzują, aż pokrywka podskaku-
je!

Bez konserwantów, sztucznych 
barwników, skrobi i ulepszaczy 
smaku, bez często dodawane-
go do przemysłowych ketchu-
pów selera, który lubi uczulać. 
Idealny dla dzieci ze względu na 
łagodny, aksamitny smak, z de-

likatną nutą ziół. Skomponowa-
ny na bazie pomidorów (75%), 
słodkiej papryki, miodu i octu 
jabłkowego oraz przypraw. 
Idealny do kanapek, dipów i so-
sów.

Aniołek Dziadunia
Ketchup łagodny 220 g
cena: 7,50 zł
www.ogrodekdziadunia.pl

Kto nie lubi się napić aromatycz-
nego, rozgrzewającego napo-
ju w zimowe wieczory? Czy to 
herbata, piwo czy wino – z nutą 
korzennego syropu koi nerwy i 
utula zdecydowanie lepiej. Syrop 
„Iskierka Dziadunia” można wy-

korzystać też do domowych wy-
pieków. W jego składzie znajdzie-
my miód wielokwiatowy i wywar 
z przypraw korzennych: imbiru, 
goździków i cynamonu. Żadnych 
ulepszaczy ani konserwantów.

Iskierka Dziadunia
Syrop korzenny 315 g

cena: 15,99 zł
www.ogrodekdziadunia.pl

Połączenie pomarańczy z dynią, 
z nutą kardamonu, gałki muszka-
tołowej i cynamonu daje zaskaku-
jący efekt. Lekko mdły smak dyni 
ożywiony rześką pomarańczą i ko-
rzennym wykończeniem przypraw 

tworzy wytrawną kompozycję, 
która cudownie pasuje do wędlin i 
mięs. W poszukiwaniu nowych do-
znań kulinarnych na pewno warto 
poeksperymentować w kuchni z 
tą interesującą konfiturą.

Pomarańczowa Finezja
Konfitura z pomarańczy i dyni 210 g
cena: 8,10 zł
www.ogrodekdziadunia.pl
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Jak nie marnować żywności

Maria Szmidt

Pewnie nie raz już słyszałaś, że rocznie w Polsce wyrzucamy 9 ton jedzenia, czyli śred-
nio 235 kg żywności na osobę. Najczęściej są to pieczywo, owoce, wędliny, warzywa 
i jogurty. A czy zrobiłaś coś, żeby to zmienić? Grudzień to świetny czas, aby podjąć 
małe kroki w tym temacie, które mogą oznaczać wielkie zmiany w Twojej kuchni, port-
felu i światopoglądzie.

1. KUPUJ MNIEJ

W trakcie robienia zakupów zastanów się, czy na 
pewno wszystkie produkty, które znalazły się w 
Twoim koszyku, są Ci niezbędne? Czy nie masz 
przypadkiem takich produktów już w lodówce?

2. ZAPLANUJ POSIŁKI 

Planowanie posiłków jest świetną praktyką za-
równo pod względem niemarnowania żywności, 
jak i oszczędności oraz zdrowia! Zastanów się, ja-
kie posiłki chcesz zjeść w tym tygodniu. Pomyśl, 
czy planujesz kogoś ugościć lub wręcz przeciw-
nie, czy na ten tydzień zakładasz jedzenie w re-
stauracjach. Planując posiłki, możesz w prosty 
sposób uniknąć wkładania do koszyka również 
produktów, których starasz się unikać, takich jak 
batony, słodkie jogurty czy kolejny żółty ser. 

3. POLUB SIĘ Z ZAMRAŻARKĄ 

Jeśli pomimo planowania posiłków okazuje się, 
że lodówka pęka w szwach, nie bój się zamrozić 
świeżo przygotowanych/kupionych posiłków. 
Zamrażanie jest bardzo dobrą metodą przecho-
wywania żywności. No i oczywiście, żeby ten pod-
punkt spełnił swoją rolę, pamiętaj przed wyjściem 
do sklepu lub przed zamówieniem jedzenia, że w 
czeluściach zamrażalki czekają z utęsknieniem 
przepyszne produkty. 

4. NIE BĄDŹ PERFEKCJONISTKĄ – BAW SIĘ 
RESZTKAMI 

Posiłki na najbliższy czas zaplanowane, zakupy z 
listą zrobione, nadmiarowa liczba produktów za-
mrożona, a mimo to w misce został ugotowany 
makaron, ziemniaki czy brokuł. W takiej sytuacji 
zmień plan i modyfikuj zaplanowane potrawy. 
Przed przygotowaniem kolejnego posiłku zajrzyj 
do lodówki i pomyśl, jaką potrawę można przygo-
tować z resztek. 

5. NIE WYRZUCAJ, DZIEL SIĘ

W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej 
miejsc, do których możesz przynieść nadmiar 
jedzenia, który będzie następnie przekazany po-
trzebującym. 

6. PILNUJ TERMINÓW 

Przed włożeniem do lodówki nowych zakupów 
wyjmij / przesuń do przodu produkty, które się 
już w niej znajdują. Przesuwając je na tył lodów-
ki, łatwo możesz przeoczyć zbliżający się termin 
ważności. Ponadto nie każdy produkt po upływie 
terminu ważności należy wyrzucać. Jeśli produkt 
opatrzony jest napisem „najlepiej spożyć przed”, 
oznacza to, że do tej daty producent zapewnia, że 
produkt będzie zachowywał swoje właściwości, 
jest to tzw. produkt minimalnej trwałości. Nato-
miast jeśli produkt oznaczony jest: „należy spo-
żyć do”, to po upływie tej daty nie nadaje się już do 
spożycia, zatem należy bezwzględnie go wyrzu-
cić. Podczas następnych zakupów zastanów się, 
czy potrzebujesz ten produkt. 

10 praktycznych wskazówek
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7. POPROŚ O PÓŁ PORCJI 

Gdy masz mały apetyt, zamawiając posiłki w re-
stauracji, poproś o pół zwyczajowej porcji lub zre-
zygnuj np. z dodatku, którego i tak nie jesz. 

8. NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ 

To, że często promocje typu 3 za 2 w supermar-
ketach są niekorzystne dla Twojego portfela, to 
pewnie wiesz. Do tego marketingowcy podstęp-
nie zmuszają Cię do zakupu rzeczy, których praw-
dopodobnie nie potrzebujesz.

UGOTOWANE 
ZIEMNIAKI, 
MAKARON

WYKORZYSTAJ JAKO PODSTAWĘ DO PYSZNEJ ZAPIEKANKI

UGOTOWANE 
KASZE, MAKARON, 
WARZYWA, MIĘSO

POŁĄCZ WSZYSTKO I STWÓRZ PYSZNY POSIŁEK NA LUNCH

PRZEJRZAŁE 
OWOCE

UŻYJ ICH JAKO PODSTAWĘ KOKTAJLU. PONADTO: 

- BANANY MOŻESZ UŻYĆ RÓWNIEŻ DO CHLEBKA BANANOWEGO LUB 
PLACKÓW BANANOWYCH

- JABŁKA WYKORZYSTAJ DO ZROBIENIA PURÉE JABŁKOWEGO (DO 
SZARLOTKI, RYŻU) LUB PLACKÓW Z JABŁKAMI

DOJRZAŁE 
WARZYWA

A GDYBY TAK UGOTOWAĆ ZUPĘ, ZROBIĆ LECZO LUB WARZYWNĄ 
ZAPIEKANKĘ?

LIŚCIE WARZYW 
KRZYŻOWYCH 
(BROKUŁ, KALA-
FIOR, JARMUŻ)

DORZUĆ DO KOKTAJLU LUB UPIECZ

TWARÓG KLUSKI LENIWE LUB PLACKI SEROWE BĘDĄ ŚWIETNYM POMYSŁEM!

CZERSTWE 
PIECZYWO

ZRÓB Z NICH GRZANKI DO ZUPY / TOSTY FRANCUSKIE Z JAJKIEM / 
ZAPIEKANKĘ Z SEREM I WARZYWAMI

9. ZAANGAŻUJ NAJBLIŻSZYCH 

W świąteczny czas wyrzucamy szczególnie dużo 
jedzenia. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wigilijny 
stół powinien być suto zastawiony. A gdyby tak w 
tym roku umówić się z najbliższym, że każdy przy-
gotowuje połowę porcji tego, co zawsze? 

10. WYKORZYSTUJ NIEIDEALNE

Jeśli masz w lodówce obtłuczone jabłko, ciemne-
go banana lub łodygi jarmużu, po przygotowaniu 
sałatki wrzuć wszystko do blendera i w 3 minuty 
przygotuj pyszny, odżywczy koktajl!

Tworzymy z pasją dla wcześniaków
www.dlawczesniaka.pl

reklama
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Kącik eksperta – psychologia
Do kiedy dziecko powinno mieć 
drzemki?

Magdalena Komsta

Rodzice słyszą niejednokrotnie, że sen w ciągu dnia jest bardzo ważny dla rozwoju 
dziecka. Pamiętają też z własnego dzieciństwa leżakowanie w przedszkolu – niegdyś 
znienawidzone, a teraz wspominane z tęsknotą. Faktycznie podejście placówek, w 
których przebywają małe dzieci, do drzemek zmieniło się na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat. W wielu przedszkolach wyeliminowano już leżakowanie u czterolat-
ków i starszych dzieci.

Aktualne rekomendacje dotyczące długo-
ści snu dzieci i młodzieży zostały opraco-
wane przez zespół ekspertów z Amery-

kańskiej Akademii Medycyny Snu i wyglądają one 
następująco:

Nie stworzono zaleceń dla dzieci młodszych niż 
czteromiesięczne ze względu na szeroki zakres 
normy w rozpiętości czasu trwania snu i niewy-
starczającą liczbę danych naukowych dotyczą-
cych skutków zdrowotnych.

Warto więc zauważyć, że naukowcy nie rozdzielili 
rekomendowanej długości i liczby drzemek od snu 
nocnego. Z dużą ostrożnością podchodziłabym 
więc do różnych tekstów i tabelek dotyczących 
snu, zamieszczanych na stronach internetowych, 
które nie informują o źródle podawanych danych.

Według badań mniej więcej połowa dzieci trzy-
letnich ma jeszcze jedną drzemkę w ciągu dnia, 
zwykle w okolicach południa lub wczesnego po-
południa. Z praktyki klinicznej wiadomo, że bar-
dzo rzadko, ale jednak zdarzają się dzieci, które 
rezygnują ze spania w ciągu dnia niedługo po 
pierwszych urodzinach. Równie rzadko spotyka 
się drzemkujących sześciolatków (na przykład 
dzieci, które ze względu na dojazd do „zerówki” 
muszą być wcześnie wybudzane).

To, kiedy dziecko przestanie spać w ciągu dnia, 
zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierw-
sze, od indywidualnego zapotrzebowania na sen, 
które jest u każdego człowieka uwarunkowane 
genetycznie. Po drugie, od tego, gdzie przebywa 
dziecko. Dłużej utrzymują drzemkę dzieci, które 
chodzą do żłobka lub przedszkola, niż maluchy, 
które zostają z opiekunką w domu. W placówkach 
dzieci spotykają się z większą liczbą bodźców 
(dźwięków, zapachów, dotyku) i bardzo często 
więcej się ruszają (a zmęczenie fizyczne powo-
duje szybsze narastanie potrzeby snu). Poza tym 
wiele maluchów po prostu naśladuje swoich ró-
wieśników, którzy znają już żłobkowy czy przed-
szkolny rytm: spacer, obiad, leżakowanie. I może 
się zdarzyć, że dziecko, które w domu już nie spa-
ło w ciągu dnia, po pójściu do placówki pod wpły-
wem środowiska wróci jednak do drzemek. 

Badania pokazują, że prawdopodobnie większość 
dzieci powinna zakończyć drzemkowanie przed 
czwartymi urodzinami – ale warto, jak w przypad-
ku chyba każdej sfery rozwoju, obserwować po-
trzeby malucha i podążać za nimi. Jeśli drzemka 
zaczyna się coraz później i wyraźnie przeciąga 
to porę kładzenia się na sen nocny, skracając go, 
warto rozważyć przesunięcie jej na wcześniejszą 
godzinę lub eliminację. Architektura snu nocnego 
jest nieco inna niż tego podczas dnia – na nieko-
rzyść drzemek. Można też zupełnie nie ingerować 
i po prostu poczekać, aż dziecko samo przestanie 
potrzebować drzemek i stopniowo w ciągu kilku 
lub kilkunastu tygodni wyrośnie z nich.

4–12 miesięcy: 12–16 godzin na dobę (w tym drzemki)

1–2 lata: 11–14 godzin na dobę (w tym drzemki)

3–5 lat: 10–13 godzin na dobę (w tym drzemki)

6–12 lat: 9–12 godzin na dobę

13–18 lat: 8–10 godzin na dobę

reklama
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Miód z cynamonem 430 g
cena: 24 zł
https://pasiekisadowskich.pl/

Kremowy miód z cynamonem jest 
świetnym dodatkiem do wypieków, 
kaw czy herbat zimowych.  Doskonale 
sprawdza się na kanapkach czy w 
naleśnikach. Jego unikalny smak 
zachwyci nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 
Może być też dodatkiem do świątecznego 
grzanego wina! Koniecznie spróbujcie go 
użyć, piekąc piernik świąteczny!

Miód z imbirem i czosnkiem 430 g
Cena: 24 zł
https://pasiekisadowskich.pl/

Nie bójcie się tego połączenia! Jest 
wspaniałym dodatkiem do mleka czy 
napojów ciepłych i szczególnie dobrze 
się sprawdza w okresie zachorowań i 
infekcji jesienno-zimowych. Ma słodki 
smak z ostrą nutą imbiru i czosnku. 
Używałam go także do pieczenia 
żeberek – świetnie się sprawdził!

Pyłek perełki 225 g
cena: 20 zł
https://pasiekisadowskich.pl/

Pyłek rozpuszczony w ciepłej wodzie 
jest świetnym naturalnym sposobem na 
wzmacnianie odporności i prewencję 
infekcji oraz wsparcie w czasie obniżonej 
kondycji fizycznej i psychicznej. Pyłek 
pszczeli zawiera proteiny (białka), 
węglowodany, lipidy, witaminy: A, B, E, P, 
kwas pantotenowy, biotynę, sole mineralne 
oraz substancje aktywne biologicznie.

Miód z malinami 430 g
cena: 24 zł
https://pasiekisadowskich.pl/

Ten aromatyczny, kremowy miód 
wielokwiatowy z dodatkiem 
liofilizowanej maliny z powodzeniem 
zaspokoi chęć na „coś słodkiego”, 
a jednocześnie będzie zdrową 
alternatywą dla pełnych sztucznych 
dodatków kremów do kanapek. Można 
go stosować do nalesników, pankejków 
czy tostów lub do owsianki.  Smak malin 
zimowym wieczorem przypomni letnie 
śniadania i desery. Bardzo polecamy!

Boxy prezentowe
cena: 119 zł
https://olgaprezentuje.pl/

Zestawy upominkowe czasem kojarzą nam się z 
niezbyt ładnymi zestawami oferowanymi np. przez 
supermarkety, gdzie w wiklinowym koszyku leży 
czekolada, kawa i herbata. Tymczasem piękne 
prezentowe boxy to coś, czym może obdarować 
przyjaciółkę, teściową, męża, a nawet szefa w pracy!

Olgaprezentuje.pl to niezwykle ciepłe miejsce, w 
którym znajdziesz wiele propozycji, które – co widać od 
razu – zostały stworzone z sercem i miłością. Olga nie 
chce po prostu dać prezentu, ale dba o każdy szczegół 
– piękne pudełko, nietuzinkowe produkty, oszczędny 
design. Wszystko po to, byśmy mogli podarować nie 
tylko cudownie pachnącą świeczkę, piękną filiżankę, 
smaczną herbatę czy najwyższej jakości naturalne 
masło do ciała, ale także odrobinę ukojenia, relaksu, 
celebracji dnia codziennego. Z radością obdaruję 
przyjaciółkę zestawem SPA dla ciała i ducha, a męża 
– zestawem dla wielbiciela kawy (w którym znajdzie 
się również smakowita czekoladka). A następnym 
razem może upoluję tam coś dla malucha albo świeżo 
upieczonych rodziców. Polecam!
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Gdy zostajemy mamami, 
nasz organizm to wie. 
Wie też, że musi zrobić 

wszystko, żeby nasze dziecko 
ochronić, nakarmić, żeby mógło 
prawidłowo rozwijać się i ro-
snąć. Hormony w naszym ciele 
pomagają nam działać instynk-
townie. One też regulują proces 
wytwarzania mleka.

Mimo to nie jest łatwo stawiać 
pierwsze kroki samotnie. Macie-
rzyństwo i opieka nad dzieckiem 
to wielkie wyzwanie i odpowie-
dzialność. Niosą ze sobą mo-

rze emocji, radości, szczęścia, 
smutku, wątpliwości, niepoko-
ju. W tych wszystkich emocjach 
czasami znajdzie się też poczu-
cie winy i poczucie braku kom-
petencji, a także obawa przed 
tym, że nasze wybory zostaną 
ocenione negatywnie. Czujemy 
ogromną presję.

Znam tę presję, sama jestem 
mamą. Jestem też specjalistą 
(zajmuję się ustalaniem bez-
pieczeństwa terapii w okresie 
laktacji) i widzę, że z powodu 

Kampania 
#pomagamnieoceniam

Karolina Morze

Pojawienie się na świecie dziecka jest niezwykłym wydarzeniem, które nie tylko zmie-
nia nas same i nasze spojrzenie na życie, ale także w bardzo dużej mierze to, jak działa 
nasz organizm. Poród zmienia naszą fizjologię.

strachu przed byciem ocenioną 
wiele mam zbyt późno zwraca 
się do mnie po pomoc. I nie tyl-
ko do mnie. Dlatego stworzyłam 
kampanię „Pomagam, nie oce-
niam”.

Chcę, żebyś wiedziała, że nie je-
steś sama. Wspierać mogą Cię 
nie tylko Twoi bliscy, przyjacie-
le i osoby z otoczenia. Pomóc 
mogą Ci też osoby do tego przy-
gotowane profesjonalnie, które 
z uwagi na wykonywany zawód 
mają za zadanie rozwiązać pro-
blem i nie oceniać.

Wiele mam, które zgłasza się do 
specjalisty medycznego czy le-
karza pierwszego kontaktu, do-
radcy laktacyjnego, psychiatry, 
robi to bardzo późno, przez długi 
czas w samotności walcząc ze 
swoim problemem. Kobiety boją 
się konsultacji, boją się tego, że 
ich wybory w macierzyństwie, 
że ich decyzje w karmieniu pier-
sią zostaną skrytykowane. Tak 
nie powinno być.

Kampania #pomagamnieoce-
niam, którą rozpoczęłam na 
Facebooku na moim profilu 
Laktaceuta, udostępniona na 
profilach wszystkich współ-
pracujących profesjonalistów, 
dotarła do ponad stu tysięcy 

osób. W kampanii wzięło udział 
wielu specjalistów zawodów 
medycznych oraz osób oferu-
jących wsparcie niemedyczne, 
dwudziestu ośmiu z nich wypo-
wiedziało się na forum na temat 
pracy, którą wykonują, opisali 
to, czym się zajmują i z jakimi 
problemami można się do nich 
zgłosić. 

Byli to lekarze, położne, pie-
lęgniarki, doule, liderki grup 
wsparcia. Wypowiedziała się 
m.in. psychiatra, lekarka rodzin-
na, pediatra, położna rodzinna i 
pracująca w szpitalu pielęgniar-
ka neonatologiczna, neurologo-
pedka, farmaceutka, psycholoż-
ka, doradczyni laktacyjna oraz 
międzynarodowa konsultantka 
laktacyjna, dietetyczka, fizjo-
terapeutka uroginekologiczna 
i pedagożka. Część osób, które 
wsparły tę kampanię, co kwar-
tał pisze dla Was do „Kwartalni-
ka Laktacyjnego”.

Rozpoczynając tę kampanię, 
chciałam pomóc Wam, drogie 
mamy, poczuć się pewniej w 
kontaktach z osobami, które 
profesjonalnie zajmują się pro-
blemami okołoporodowymi i 
laktacyjnymi, żebyście nie cze-
kały niepotrzebnie, żebyście 
wiedziały, do kogo można się 

zgłosić w jakiej sytuacji. Bo cza-
sami w przypadku problemów 
medycznych zbyt długie zwleka-
nie z włączeniem leczenia może 
spowodować brak skuteczności 
terapii. A tego zawsze chcieliby-
śmy uniknąć.

I nie tylko specjaliści zawodów 
medycznych mogą pomóc – cza-
sami potrzebne jest dobre sło-
wo i pomocna dłoń innej mamy, 
obecność kogoś doświadczone-
go w udzielaniu wsparcia kobie-
tom po porodzie. I czasami takie 
wsparcie ma ogromne znacze-
nie również dla przebiegu tera-
pii.

Nas, profesjonalistów pracują-
cych w zawodach medycznych 
i niemedycznych związanych 
z ciążą, laktacją i macierzyń-
stwem, jest wielu. Wybieramy 
tę ścieżkę rozwoju zawodowe-
go świadomie, często nasze 
własne doświadczenia pchają 
nas w tym kierunku. Pracujemy 
po to, żeby Ci pomóc. Nie po to, 
żeby Cię oceniać. 

Kampanię można podejrzeć na 
stronie: https://laktaceuta.pl/
pomagam-nie-oceniam-kam-
pania/.
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Akcja
Olga Vitoš

#MaluchyNaBrzuchy

Kontakt „skóra do skóry” (ang. skin to 
skin, STS) od razu po porodzie to niesamowita 

chwila. Taki moment, w którym mama pierwszy raz 
widzi swoje nowo narodzone dziecko, a maluszek ma 

szanse przytulić się do mamy po raz pierwszy, poznać jej 
pierś, nakarmić się. Ten pierwszy kontakt po porodzie ma 

mnóstwo zalet. To właśnie wtedy zaczyna się sukces karmie-
nia piersią. Wysiłek związany z porodem zostaje nagrodzony. 
W organizmie mamy i dziecka krąży coraz więcej dobrych hor-
monów. Temperatura ciała się reguluje. Maluszek się uspoka-
ja. Kobieta również ma możliwość doświadczyć wtedy całej 

serii niesamowitych odczuć. 
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca mini-

mum dwugodzinny i nieprzerwany kontakt 
„skóra do skóry” po porodzie. Naukowcy 

pokazują badania, które udowadniają, jak ważny 
i potrzebny jest właśnie taki długi i nieprzerywa-
ny kontakt mamy z dzieckiem po porodzie. Prawo 
do takiego czasu zostało zapisane w Standardzie 
Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej. Mimo to 
w Polsce nadal ten kontakt jest przerywany, nie-
realizowany i w efekcie cierpią na tym kobiety i ich 
dzieci. 

Aby zwiększyć świadomość w tym zakre-
sie i zachęcić polskie szpitale do respek-
towania prawa do dwugodzinnego i nie-
przerwanego kontaktu „skóra do skóry” po 
porodzie, powstała akcja #MaluchyNaBrzuchy 
(www.maluchynabrzuchy.pl). Akcja zaczęła się 
bardzo spontanicznie. Razem z Anią Kwiatek-Ku-
charską (inicjatorką akcji #MaluchyNaBrzuchy, 
aktywiską, która prowadzi stronę na Facebooku 
„Planeta Poród”) rozpoczęłyśmy w czerwcu 2019 
r., pisząc o dobroczynnych zaletach kontaktu 
STS. Kiedy w sierpniu ruszył odnowiony portal 
gdzierodzic.info, z zapałem zabrałyśmy się za kul-
minacyjną część naszej pracy. Przeglądnęłyśmy 
wszystkie oceny szpitali według ankiet. Aż 303 
szpitale miały wystarczającą liczbę wypełnio-
nych ankiet, aby je można było ocenić. 

Naszym celem było znalezienie szpitali, które 
dwugodzinny kontakt „skóra do skóry” po poro-
dzie realizują w przynajmniej 70% przypadków 
porodów siłami natury. Dodatkowo postanowi-

łyśmy uhonorować szpitale, które ten wskaźnik 
mają niższy, ale za to bardzo dbają o kangurowa-
nie dziecka po cesarskim cięciu przez osobę to-
warzyszącą. Niestety, rzeczywistość okazała się 
gorsza, niż myślałyśmy. 

Jedynie 4 szpitale realizują prawo do dwugo-
dzinnego i nieprzerwanego kontaktu „skóra do 
skóry” po porodzie drogami natury w co najmniej 
80 procentach. Są to dwa szpitale ze Śląska: My-
słowickie Centrum Zdrowia i Szpital Położniczo-
-Ginekologiczny w Katowicach (Łubinowa 3), a 
także Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu i 
Szpital Powiatowy w Chełmży. Kolejne 22 szpita-
le realizują ten zapis Standardu Organizacyjnego 
Opieki Okołoporodowej w co najmniej 70 procen-
tach oraz 9 szpitali realizowało kontakt „skóra do 
skóry” po porodzie drogami natury w mniejszym 
stopniu, za to kangurowanie dziecka po cesarskim 
cięciu przez osobę towarzyszącą było realizowa-
ne w co najmniej 80 procentach. 

Niestety, te pierwsze 26 szpitali realizujących pra-
wo do kontaktu STS po porodzie drogami natury 
to jedynie 8,6% wszystkich szpitali. W skali Polski 
jedynie 29,32% kobiet rodzących drogami natury 
ma szanse doświadczyć dwugodzinnego i nie-
przerwanego kontaktu „skóra do skóry” po poro-
dzie, a przypomnijmy, że odsetek cięć cesarskich 
wynosi w Polsce mniej więcej 40%. W przypadku 
pań po cesarskim cięciu możliwość dwugodzinne-
go kontaktu STS od razu po porodzie jest bardzo 
niewielka. 

Z jakiego powodu kontakt „skóra do skóry” po 
porodzie jest w wielu przypadkach ogranicza-
ny, skracany i przerywany? Powodów może być 
wiele. Z danych zebranych przez Fundację Rodzić 
po Ludzku, dostępnych na stronie gdzierodzic.
info, wynika, że często powodem przerwania 
kontaktu „skóra do skóry” jest przeprowadzenie 
ważenia i mierzenia dziecka, a więc nie są to pro-
cedury ratujące życie. Mamy nadzieję, że akcja 
#MaluchyNaBrzuchy zwiększy świadomość za-
równo personelu medycznego, jak i kobiet rodzą-
cych, i z każdym rokiem coraz więcej mam i dzieci 
będzie cieszyło się dwugodzinnym i nieprzerywa-
nym kontaktem STS po porodzie. 

Olga Vitoš - doula, inicjatorka akcji 
#MaluchyNaBrzuchy, prezes Fundacji Kocham Za-
pinam



Prezentownik
„Kwartalnika”

Acerola
Cytrusowa esencja z kawasami AHA, kwasem hialuronowym i niacynamidem
cena: 108 zł
www.iossi.eu

Nowość naszej ulubionej firmy Iossi to skoncentrowana esencja z kwasem hialuronowym i 
niacynamidem, która tonizuje, świetnie nawilża, łagodzi podrażnienia, niweluje zmarszczki i 
poprawia koloryt skóry. Lubię takie kosmetyki, które nie tylko zostały stworzone z naturalnych 
składników, ale też łatwo się ich używa, bo wystarczy spryskać twarz i dekolt i poczekać do 
wchłonięcia preparatu.  Do tego esencja zapakowana jest w szklaną butelkę, którą można 
odesłać do firmy, korzystając z programu „zero waste Iossi”. 

Aromatyczny peeling cukrowy do ciała
Mandarynka i pomarańcza
cena: 59 zł
www.iossi.eu

Cudowny pomysł na prezent pod choinkę! Pięknie pachnący 
peeling, który został stworzony z naturalnych składników, w 
tym m.in. z masła shea, olejku ze słodkiej pomarańczy, cytryny i 
mandarynki, cukru, polskiej soli kamiennej, olejków eterycznych i 
witaminy E. Polecamy!

Naturalna pielęgnująca szminka all-in-one
cena: 39,99  zł
www.miyacosmetics.com

Nowość od Miya! Pomadki kolorowe all-in-one! Miya to moje 
ulubione produkty do makijażu i pielęgnacji. Tym razem 
rodzina kosmetyków powiększyła się o wspaniałe szminki w 
sześciu kolorach. Każda z nas znajdzie w nich kolor dla siebie. 
Szminki prawie całkowicie stworzone są z naturalnych 
składników. Bardzo ładnie rozprowadzają się na ustach, 
nadają kolor i pielęgnują. W składzie zawierają m.in. olejek 
ze skórki pomarańczy i rycynowy, woski kandelila i karnauba 
i witaminę E.
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Preparat zmniejszający istniejące rozstępy i blizny 
poporodowe
Tocoreduct™ Forte 
cena: 46,70  zł
www.sklep.pharmaceris.com

Po porodzie skóra kobiety potrzebuje wyjątkowej 
opieki. Jeżeli pojawią się na niej rozstępy, to chociaż 
nie można ich w stu procentach zlikwidować, to można 
je zredukować. Pharmaceris proponuje specjalny 
preparat, który ma właśnie takie działanie. Redukuje 
barwę rozstępów i je spłyca. Produkt ujędrnia i 
uelatycznia skórę, więc można stosować go już od 
4 miesiaca ciąży. W składzie znajdziecie: proteiny z 
dyni zwyczajnej, masło shea, witaminę E i ekstrakty 
owocowe.

Aquality
Głęboko Nawilżający Krem Regenerujący
cena: 165 zł
www.drirenaeris.com

Ten luksusowy krem ma za zadanie głęboko nawilżyć i  odżywić 
naszą skórę. Pięknie pachnie i wspaniale się wchłania. Jest 
bardzo wydajny. Można stosować go zarówno na noc, jak i na 
dzień. Jego zadaniem jest redukcja głębokich zmarszczek, 
uelastycznienie skóry oraz ochrona przed jej wysuszaniem. 
Dzięki swojej lekkiej formule nadaje się do każdego rodzaju 
skóry, dla kobiet w każdym wieku!

Łagodząca maść na brodawki piersiowe
100.Lanolin
cena: 36,30  zł
www.sklep.pharmaceris.com

Naturalna lanolina, która dzięki swoim kojącym właściwościom może być 
stosowana na brodawki piersiowe w okresie podrażnienia i bolesności, 
łagodzi uczucie bólu i pieczenia. Pielęgnuje skórę, uealstycznia ją i 
regeneruje. Szybko przynosi ulgę. Preparat można także stosować na inne 
suche i popękane miejsca na ciele.



Zestawy Ecospa – idealne na prezent pod choinkę

www.ecospa.pl

Kto z nas nie lubi chwili przyjemności, relaksu, ukoje-

nia? Kto nie lubi zadbać o siebie, poświęcając sobie 

choć kilkunaście minut? Kto nie lubi przyjemnej, otula-

jącej atmosfery wokół? Ecospa w swojej ofercie pre-

zentuje przeróżne zestawy prezentowe, składające 

się z naturalnych olejków eterycznych, spośród któ-

rych każdy znajdzie coś zarówno dla siebie, jak i pod 

choinkę: dla przyjaciółki, męża, teściowej.

Zestaw prezentowy ZAPACH ŚWIĄT
cena: 22,50 zł

W jego skład wchodzą trzy wyselekcjonowane, na-
turalne olejki aromaterapeutyczne, które stworzą w 
domu niezwykły klimat świąt: olejek cynamonowy, ole-
jek pomarańczowy i olejek sosnowy. Każda buteleczka 
ma pojemność 10 ml. Warto pamiętać, że naturalne 
olejki to nie tylko zapach, ale szereg właściwości, np. 
olejek pomarańczowy ma właściwości pobudzające i 
kojące nerwy, olejek sosnowy – przeciwzapalne i prze-
ciwwirusowe, a cynamonowy – antybakteryjne i pobu-
dzające.

Zestaw prezentowy RYTUAŁ HAMMAM
cena: 64,90 zł 

To już bardziej zaawansowany zestaw do wykonania 
4-etapowego rytuału Hammam w swojej łazience. 
W skład zestawu wchodzą: rękawica Loofah, ma-

rokańskie mydło Beldi eukaliptusowe, marokańska 
ekologiczna glinka Ghassoul, olejek arganowy oraz 

broszurka. Przeprowadzony zgodnie z instrukcją, krok 
po kroku, rytuał daje efekt dogłębnego oczyszczenia i 

ukojenia ciała. Idealny prezent!
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Zestaw prezentowy UKOJENIE
cena: 34,90 zł

To kolejna propozycja trzech olejków specjalnie wybra-
nych, by ukoić zmysły, poprawić nastrój, zrelaksować. W 
tym pudełku znajdziecie: olejek z drzewa różanego, ole-
jek sosnowy i olejek grejpfruta różowego. Olejki te dzia-
łają antydepresyjnie, łagodzą napięcia, uspokajają, ale 
również łagodzą bóle głowy (olejek drzewa różanego), 
migreny (grejpfrut) oraz objawy przeziębienia (sosna). 
Wspaniały zestaw na zimową aurę.

Zestaw prezentowy DLA MALUCHA
cena: 69,80 zł

A to coś dla maluszka: wspaniały zestaw kosmetyków 
najwyższej jakości wraz z gąbką morską Honeycomb 
– wyjątkowo delikatną i wytrzymałą królową gąbek. 
Kosmetyki, które znajdziecie w zestawie, to: łagodna 
baza do mycia 2 w 1, olej ze słodkich migdałów oraz ma-
sło shea nierafinowane. Znakomity zestaw dla wraż-
liwej, delikatnej skóry małego dziecka, o właściwo-
ściach nawilżających, łagodzących, regenerujących i 
przeciwzapalnych.



Książkowy prezentowy must-have! Absolutny majstersztyk, jeśli chodzi 
o wykonanie, i bardzo wzruszająca opowieść, jeśli chodzi o treść. Oglą-
dając tę wyjątkową pozycję, przechodzimy przez proces tworzenia się 
nowego życia – od połączenia dwóch komórek do pierwszego oddechu 
dziecka. Ciekawa forma, duże ilustracje, ruchome elementy – wszystko 
to sprawia, że książka wciąga zarówno dorosłych, jak i dzieci, dla któ-
rych może być pierwszą próbą poznania, jak powstaje nowy człowiek i 
co się dzieje w brzuchu mamy. Polecamy!

„ Narodziny. Początki życia człowieka 
na wyjątkowych ażurowych rycinach”
H. Druvert
cena: 81 zł
www.mamania.pl

W ofercie wydawnictwa Mamania pojawiły się dwie wyjątkowe książ-
ki autorstwa Hectora Dexeta, zasługujące na szczególne polecenie: 
sensoryczne lektury dla najmłodszych czytelników. Autor, francu-
ski ilustrator młodego pokolenia, znany jest już z kilku bestselerów dla 
najmłodszych: „Kto zjadł biedronkę”, „Oto jest ogród” i „Nasze ciało”.

Książka „Domki” pozwala badać domy różnych zwierząt. Za pomo-
cą wyciętych w książeczce otworków o łagodnych brzegach mały 
miłośnik przyrody poznaje wypełnione jajeczkami domki ptaków, 
domek żółwia, ślimaka, pieska, kotka i żabki. Kolorowe ilustracje i 
liczne wycięcia, idealnie pasujące do małych paluszków, stymulu-
ją rozwój sensoryczny dziecka. Zabawa z książką może być po-
czątkiem rozmowy o przyrodzie i otaczającym nas świecie, a tak-
że miłym i kreatywnym spędzeniem czasu w jesienne wieczory.

Kolejna pozycja, „Rycerz na zamku”, pozwala poznać życie na zam-
ku i jego mieszkańców, a jej wielobarwne strony są pretekstem do 
zabawy kształtem i kolorem, tym samym stymulują rozwój zmy-
słów. Na każdej kolejnej stronie dzieją się rzeczy niesamowite dla 
malucha – kula armatnia staje się słońcem, a hełm rycerza zamie-
nia się w wieżę zamkową. Sztywne, kartonowe strony odporne na 
zniszczenia i łagodne wycięcia pozwalają dziecku na samodzielność 
w zabawie z książką, co daje maluchom wiele radości i je rozwija.

„Domki”, „Rycerz w zamku”
H. Dexet

cena: 39 zł
www.mamania.pl

książka pod 
choinkę
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Wspaniała propozycja na prezent pod choinkę zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych! Jako prawdziwka fanka „Gabinetu anatomii” aż 
podskoczyłam z radości, gdy dowiedziałam się, że pojawi się kolejna 
część – tym razem dotycząca zwierząt. Tę niesamowitą książkę można 
oglądać na różne sposoby, odkrywając jej kolejne warstwy. Jak to 
możliwe? Otóż do książki dołączone są kolorowe soczewki, które ukazują 
nam tajemnice skryte w 10 różnych ekosystemach: dzięki czerwonemu 
filtrowi zobaczysz zwierzęta, zielony pokaże rośliny, a niebieski odkryje 
tajemnicze stworzenia nocne. Szykuj się na wspaniałą przygodę!

„Gabinet zoologii”
R. Williams, il. Carnovsky
cena: 64,90 zł
www.wydawnictwodwiesiostry.pl

Ta książka pomoże odkryć dzieciom  wyjątkowe czyny, których 
dokonały zwierzęta.

 Ile kilometów może przebiec pies, żeby wrócić do swojej rodziny? 
Czy gołąb może kogoś uratować? Jak długo może żyć małż lub 

żółw? To dopiero zagadki!

 Odpowiedzi na nie znajdziecie w książce „Opowieści o zwierzę-
tach, które zmieniły świat”. A na końcu jest miejsce dla Waszego 

zwierzaka!

„Opowieści o zwierzętach, 
które zmieniły świat”

G.L. Marvel
cena: 44,90  zł

www.znak.com.pl

Kolejy tom przygód Neli Małej Reporterki to idealny pomysł na prezent 
dla małych pasjonatów podróży w dalekie kraje. 

Tym razem śladem orek i innych podwodnych zwierząt wyruszamy 
przez miejsca i kraje, takie jak Norwegia, Argentyna, Antarktyda. Ko-
niecznie zainstalujcie na swoich telefonach aplikację „See more”, żeby 
móc obejrzeć interaktywne części książki. 

„Nela w krainie orek”
cena: 44,90  zł
www.burdaksiazki.pl



Bardzo lubimy te opowieści 
wydawnictwa Zakamarki! 

Opowieści w 24 odcinkach, 
które możemy czytać od 

pierwszego grudnia, przygo-
towując się do czasu Bożego 

Narodzenia. „Kosmiczne 
święta” to historia małej 

dziewczynki o imieniu Ruta, 
która pod choinką najbardziej 
chciałaby znaleźć przyjaciela. 

Czy to marzenie ma szansę 
się spełnić? I kim jest tajem-

niczy ktoś, kto pewnego dnia 
pojawia się w domu dziew-

czynki? Polecamy!

„Kosmiczne święta”
I. Angerborn, P. Gustavsson

cena: 49,90 zł
www.zakamarki.pl

A to druga propozycja wydawnictwa Zakamarki na opowieści w 24 odcinkach. 
Tym razem to historia trójki dzieci, które pewnego dnia uciekają z domu dziec-
ka, by odszukać tatę jednej z dziewczynek. Czy im się to uda? Kim jest bezdomny 
ze sztokholmskiego dworca i jak pomóc mu odzyskać pamięć? Kim są tytułowe 
dzieci z dachów? Przekonajcie się sami! 

„Święta dzieci z dachów”
M. Sandén, L. Bodén
cena: 49,90 zł
www.zakamarki.pl
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Grudniowy czas to przede wszystkim oczekiwanie. Wypełnione jednak 
bieganiną i pośpiechem. Warto zatrzymać się i znaleźć chwilę na oddech 

i wspólny wieczór, zwłaszcza z dobrą książką. Polecamy Wam pozycję 
idealną: „Grudniowy gość” wydawnictwa Zakamarki. W 24 rozdziałach, 

idealnie przygotowanych na 24 grudniowe wieczory, poznajemy Martę,  jej 
rodziców i młodszego brata. Spokój rodziny zakłóca pojawienie się małego 

kuzyna, któremu Marta musi odstąpić swój pokój. Kuzyn, zamknięty w 
sobie, zdaje się być niewzruszony całą sytuacją. Wszystko komplikuje się 
jeszcze bardziej, bo przyjaźnie Marty zostają wielokrotnie wystawione na 

próbę.  Atmosferę ratuje małe zwierzątko - chomik, który pokazuje, że 
kuzyn ma tak naprawdę dobre serce i dobry z niego kompan do zabawy. 

Zaskakująca staje się wyprawa do pobliskiego lasu, który skrywa swoją 
niezwykła tajemnicę. Książka pełna jest niespodziewanych zwrotów akcji, 

zaskakujących spotkań. Czuć w niej zapach choinki i ciepło świąt, słychać skrzypiący śnieg pod butami. Jest to 
doskonała propozycja na prezent nie tylko z okazji świąt.

„Grudniowy gość”
S. Spont

cena: 49,90 zł
www.zakamarki.pl

Seria o Hildzie
L. Pearson

cena: 45 zł/egz  
www.centrala.org.uk/pl/

Hilda to dziewczynka, którą moje córki pokochały 
od pierwszego wejrzenia. Dlatego z radością od-
kryłam, że na polskim rynku dostępna jest cała 
seria komiksów z tą małą i dzielną bohaterką! 
W skład serii wchodzi aż sześć komiksów: „Hilda 
i troll”, „Hilda i nocny olbrzym”, „Hilda i ptasia pa-
rada”, „Hilda i kamienny las”, „Hilda i władca gór”, 
„Hilda i czarna bestia”. Jeśli lubicie zapierające 
dech w piersiach przygody, dużą dawkę magii i 
magicznych stworów, odrobinę wzruszeń i wspa-
niałe dziewczęce bohaterki – sięgnijcie koniecz-
nie po tę serię. Zwłaszcza że zostały wydane nie 
tylko bardzo starannie, ale i pięknie. Polecam!

„Zosia. Pierwsze loty”
W. Ciesielski

cena: 40 zł
www.centrala.org.uk/pl/

Zosia to kolejna dziewczęca bohaterka, którą przedstawia nam wydawnictwo Cen-
trala. Tym razem poznajemy losy kosmonautki, która razem ze swoją trzyosobową 
załogą zwiedza najdalsze zakątki kosmosu. To bardzo ciekawy komiks, w którym po-
znawanie wszechświata i faktów naukowych przeplata się z poznawaniem siebie, we-
ryfikowaniem swoich poglądów i zachowań. 
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„Nelly Rapp i księga czarodzieja”
M. Widmark
cena: 24,90  zł
www.mamania.pl

Nelly i jej przyjaciel mają niespodziewany 
przystanek w czasie swojej podróży. Okazuje 
się, że ktoś rzucił czar na mieszkańców małej 
miejscowości! Jak można odwrócić tę upiorną 
sytuację? Jak może pomóc Nelly tytułowa księ-
ga czarodzieja? I czy pojawi się nowy Upiorny 
Agent? A jak tak, to kto nim zostanie? Koniecz-
nie sięgnijcie po najnowszą część przygód 
Upiornej Agentki numer 10!



„Opowieści z Doliny Muminków”
A. Haridi, C. Davidson, F. Widlund

cena: 49,99 zł
www.egmont.pl 

Książka, do której poznania zaprasza bratanica Tove 
Jannson, Sophie. Pięć opowiastek napisanych na 
podstawie opowiadań autorki Muminków pozwoli 

ponownie zaglądnąć do świata tej znanej na całym 
świecie gromady bohaterów z Muminkiem, Małą Mi i 

Włóczykijem na czele. Piękne wydanie i ponadczaso-
wość opowieści sprawiają, że książka ta wspaniale 

nadaje się na prezent. 

„Na farmie”
 il. S. Fizer-Coleman
cena: 24,99 zł
www.egmont.pl 

Ciekawa, kolorowa książeczka dla najmłodszych pozwalająca poznać 
farmę od środka. Wesołym elementem są przezroczyste okienka, które 
sprawiają, że wyprawa staje się jeszcze bardziej interesująca.

„Biblioteczka Montessori. Geografia”
M. Eschenbrenner, S. Hofmann
cena: 49,99 zł
www.egmont.pl 

To kolejna z serii „Biblioteczka Montessori” pozycja do 
samodzielnego poznawania świata. Tym razem to ksią-
żeczka do uzupełniania, dzięki której dzieci poznają 
państwa, ich stolice oraz flagi. Zawiera 6 stron z naklej-
kami oraz dużą mapę świata do powieszenia na ścia-
nie. Przeznaczona dla dzieci w wieku 6–12 lat. 

Strraszliwa gra planszowa dla dzieci to  zabawa na spo-
strzegawczość z dreszczykiem. 

Kiedy po kolei otwierają się komnaty, trzeba jak najszyb-
ciej dopasować swoje karty do stracha, który pojawia się 
za drzwiami! Jedna arozgrywka trwa około 20 minut. Gra 

wciąga i bawi!

Kolory Magii
W.M. Ling
cena: 44,90 zł
www. nk.com.pl

Komnata Strachu
cena: 44,90  zł

www. nk.com.pl

W tej grze będziesz magiem lub rycerzem. Gracze odwiedzają po kolei 
wieże magiczne i zbierają składniki do zaklęć. Im więcej zgromadzisz 
składników w odpowiednim kolorze, tym większa szansa na wygraną. 
Rozgrywka trwa około 20 minut.

Klocki Kooglo
cena: 140 zł

www.kooglo.pl

Klocki Kooglo to świetna zabawa dla najmłodszych. Drewniane klocki 
dzięki wbudowanym magnesikom pozwalają na budowanie najbar-

dziej fantastycznych i zakręconcyh budowli. Klocki są produkowane 
w Polsce i malowane ekologicznymi, bezpiecznymi farbami. 

„Kolędy Pomelody”
cena: 35 zł
www.shop.pomelody.com

Pastorałki i kolędy do wspólnego śpiewania? Tak! Najnowsze wydaw-
nictwo Pomelody  zachęca do rodzinnego muzykowania w trakcie 
tych nadchodzących świąt! My też zapraszamy, żeby sięgnąć po ten 
pięknie wydany śpiewnik! Będzie on cudownym prezentem dla całej 
rodziny!D
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„Zielone Boże Narodzenie”
K. Jonsson
cena: 49,90 zł
www.marginesy.com.pl 
 
Oto kolejna kulinarna propozycja Marginesów, tym ra-
zem ściśle związana z Bożym Narodzeniem. Autorka, 
będąca znaną szwedzką blogerką, sięga do trady-
cyjnych, zwłaszcza dla miejsca, w którym żyje, dań 
świątecznych i wyczarowuje z nich całkowicie roślinne 
dania w wegańskiej odsłonie. Książka pięknie wyda-
na, doskonale nadaje się na prezent, ale uwaga – wie-
le przepisów skierowanych jest raczej do osób, które 
naprawdę lubią eksperymentować w kuchni. 

„Świętujemy. Roślinne przepisy na uroczystości i święta”
A. Rokicka
cena: 44,90 zł
www.marginesy.com.pl 

Autorka znanego bloga „Vegan Nerd” w swojej najnowszej książce wzię-
ła na warsztat to, co lubimy najbardziej, czyli różne święta i uroczysto-
ści. W sam raz przed Bożym Narodzeniem, które w gamie swoich tra-
dycyjnych dań ma niewiele propozycji dla wegan i wegetarian (tak, tak, 
ryba to mięso). W pozycji tej znajdziecie ponad 100 przepisów na całkiem 
roślinne dania, które możecie podać zarówno podczas uroczystości, jak 
i na co dzień. Jesteście ciekawi, jak smakuje seler à la śledź z kiszonym 
ogórkiem lub wegańskie jajo sadzone? Zajrzyjcie tutaj! 

„Jedzenie, mity i nauka. Zalecenia lekarskie”
F. Duell
cena: 49,90 zł
www.marginesy.com.pl 

Autorka tej ciekawej pozycji, Frida Duell, dzięki wielo-
letniej praktyce lekarskiej stworzyła przewodnik po 
faktach, pseudofaktach i mitach dotyczących zdrowe-
go żywienia. W książce znajdziecie rozdziały o zdrowej 
żywności, tłuszczach, cukrze, substancjach słodzą-
cych i produktach typu light, węglowodanach, biał-
kach, witaminach i suplementach, i wreszcie o kawie, 
herbacie i alkoholu. Coś dla osób, które chcą wiedzieć 
więcej.  

„Joga dla dzieci i ich dorosłych. 100+ fajnych ćwiczeń jogi i mindful-
ness do wspólnej praktyki” to bardzo przyjazna pozycja dla wszyst-
kich, którzy chcą zacząć przygodę z jogą. W książce tej znajdzie-
cie ponad 100 propozycji ćwiczeń dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, 
kolorowe, a zarazem proste ilustracje oraz przystępne instrukcje, 
które są używane na zajęciach jogi dla dzieci w szkołach. Co waż-
ne, nie jest to tylko zbiór ćwiczeń (podzielonych na poszczególne 
rozdziały, np. ćwiczenia oddechowe), ta część książki została po-
przedzona rozdziałem tłumaczącym korzyści płynące z ćwiczeń jogi 
i uważności oraz rozdziałem organizacyjnym, który ułatwi rozpo-
częcie praktykowania jogi i uważności w każdej rodzinie. Polecam!

„Wykorzystuję, nie marnuję. 
52 wyzwania zero waste”
S. Majcher
cena: 39,99 zł
www.gwfoksal.pl

„Joga dla dzieci i ich dorosłych”
K.P. Ghannam

cena: 67 zł
www. cojanato.pl

Druga z serii książek Sylwii Majchrzak o niemarnowaniu! Tym ra-
zem autorka zachęca do podjęcia 52 wyzwań, które pozwolą w ła-
twy i przemyślany sposób wprowadzić na stałe zmiany w stylu ży-
cia. Książka, która pełni rolę notesu, podzielona jest na 4 pory roku 
z sezonowymi zadaniami. Zimą powtórnie wykorzystujemy rzeczy, 
które mamy w domu; wiosną robimy porządki w domu i ciele; la-
tem z wyprzedzeniem planujemy podróż; jesienią wstrzymujemy 
się od zakupów i ograniczamy ilość spożywanego mięsa. Autorka 
między zadania wplotła wiele ciekawych faktów na temat ekologii, 
plastiku, zdrowia i filozofii zero waste. Książka wspaniale sprawdzi 
się jako prezent pod choinkę dla osób poszukujących motywacji do 
zmian, gdzie wiedza podana została w lekkiej i nienachalnej formie. 
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Nosidło TULA Free-to-Grow
Wersja dla rodzica i dla 

dziecka
cena: 605  zł

www.babytula.pl

Nosidło TULA Free-to-Grow i jego wersja mini to świet-
ny pomysł na wspólny prezent dla starszego rodzeństwa i 
mamy.  To nosidło, które sprawdzi się na różnych etapach 
życia malucha - od niemowlęctwa po drugi rok życia, a na-
wet i dłużej, bo aż do 20 kg.  Nie potrzeba stoswać w nim 
wkładki dla niemowlęcia! Nosidło wykonane jest z miękkiej 
tkaniny w przepięknych wzorach!

PRZYTULAJ W TULA I UWOLNIJ RĘCE! 
Oto kod zniżkowy 15% dla czytelników 

„Kwartalnika”: TWOJATULA15 
ważny do 31 stycznia 2020 r.
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Krótka bluza do karmienia 
piersią, ze stójką

wzór: Romantyczna
cena: 199 zł

okee.com.pl/

Roar to znana i ceniona za piękne, niepowta-
rzalne chusty polska firma chustowa. Niemal 
każdy wzór przyprawia mnie o szybsze bicie 
serca! Tym razem zaskoczyli mnie zupełnie 
czymś innym! Z radością przedstawiam Wam 
piękne, stylowe sukienki Roar – ale nie byle ja-
kie, lecz dedykowane mamom karmiącym pier-
sią. Sukienka została wykonana ze szczególną 
dbałością o każdy szczegół, posiada kieszon-
kę typu kangur oraz ozdobny kołnierz, który z 
powodzeniem może pełnić funkcję kaptura, a 
wszyte zamki wspierają dyskretne karmienie 
piersią, w ogóle nie rzucają się w oczy, czyniąc 
sukienkę ponadczasową. Dostępne w aż 6 roz-
miarach. Polecam!

Roar – sukienka do karmienia 
piersią

wzór: Coquelicots
cena: 67 EUR

www.roarwraps.com

Bluza Okee do karmienia piersią we wzrór w zmysłowe róże to bardzo 
wygodna i zarazem elegancka odzież wierzchnia dla mamy karmią-
cej piersią. Wykonana jest bardzo starannie z miękkiej tkaniny. Żeby 
nakarmić maluszka, wystarczy lekko unieść warstwę z przodu. Bluzy 
Okee dostępne są w wielu przepięknych printach. Szyku dodaje im 
stylowany na stójkę  kołnierz. Bluzy sprzedawane są w rozmiarzach 
do XL, ale jeżeli potrzebujesz czegoś na indywidualny wymiar w Okee 
możesz zrealizować i takie nietypowe zamówienie.
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Bluza ciążowa i do karmienia 
Milk Please

print: szara z kapturem w wilki 
i lisy

cena: 199 zł
www.milkandlove.pl

Sukienka do karmienia Milky 
Dress

print: kwiatki
www.milkandlove.pl

cena: 179 zł

Szukasz sukienki do zadań specjalnych? Oto ona! Milky Dress to nowa 
propozycja od Milk&Love. Delikatna i przyjemna w dotyku bawełna 
pięknie podkreśla kobiecą sylwetkę. Dwa praktycznie niewidoczne 
suwaki odpinane od dołu umożliwiają wygodne karmienie, gdziekol-
wiek się znajdujesz. Kwiecisty print nadaje sukience elegancji – wy-
starczy założyć szpilki, a z botkami czy trampkami stworzy idealną 
stylizację na codzień. Przechowuj ją na wieszaku, a zapomnisz o że-
lazku! Niewielki dodatek elastanu sprawia, że materiał nie giecie się, 
co niewątpliwie jest ogromną zaletą. Sukienka dostępna jest w wielu 
wersjach kolorystycznych.

Za oknem plucha i każdy marzy o tym, by otulić się czymś ciepłym i milutkim. Milk&Love 
nie zapomina o karmiących mamach i ich wyjątkowych potrzebach również o tej porze 
roku – bluza Milk Please to idealne rozwiązanie na zimowe wyzwania pogodowe. Mięk-
ka, lekka, a zarazem ciepła, z szerokim kapturem i pojemnymi kieszeniami, ale przede 
wszystkim z bardzo wygodnym i dyskretnym dostępem do piersi. Nie karmisz jeszcze? 
Krój bluzy jest tak zaprojektowany, żeby wygodnie otulić rosnący brzuszek. Już nie kar-
misz? To tak jak ja, a mimo to nie mogłam sobie odmówić tego funkcjonalnego i mod-
nego elementu garderoby, wykonanego z oddychającej dzianiny, mającej właściwości 
termoaktywne. Bo kto powie „nie” bluzie, w której jednocześnie możesz „się schować” i 
fajnie wyglądać? Print w wilki i lisy, schowany w wewnętrznej stronie kaptura, po prostu 
skradł moje serce.
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Karmienie piersią
w szpitalu - cz. 2

Agata Aleksandrowicz
dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek

W poprzednim numerze „Kwartalnika Laktacyjnego” (3/2019) przedstawiłyśmy regula-
cję prawną dotyczącą karmienia piersią w szpitalu oraz przytoczyłyśmy historie czy-
telniczek „Kwartalnika” związane z ich pobytem w szpitalu z chorym dzieckiem kar-
mionym piersią. W tej części m.in. zastanowimy się nad tym, jak można byłoby ułatwić 
mamom karmienie piersią chorego dziecka w szpitalu, w tym przedstawimy postu-
laty zawierające propozycje konkretnych rozwiązań. Dowiecie się również, co można 
zrobić w przypadku uniemożliwiania matce karmiącej piersią pobytu z dzieckiem w 
szpitalu czy w inny sposób utrudniania jej karmienia piersią w szpitalu. Poznacie także 
odpowiedzi na istotne pytania dotyczące prawnych aspektów pobytu z chorym dziec-
kiem w szpitalu. Uwzględniają one nie tylko aktualny stan prawny, ale i stanowisko 
relewantnych organów, tj. Ministerstwa Zdrowia (dalej: MZ), Rzecznika Praw Pacjenta 
(dalej: RPP) i NFZ, w kwestiach wyraźnie nieuregulowanych lub mogących wywoły-
wać wątpliwości interpretacyjne.

I. KARMIENIE PIERSIĄ - CZEGO POTRZEBUJĄ 
MAMY?

Nierzadko kiedy mama karmiąca piersią znajdzie 
się z dzieckiem w szpitalu napotyka trudności z 
realizacją żywienia swojego dziecka. 

Przede wszystkim trudność stanowi dla mam 
opłata za pobyt w szpitalach lub brak łóżka. Mama 
karmiąca piersią musi dbać o siebie, o swoją dietę 
i wypoczynek, żeby mogła produkować pokarm i 
jednocześnie zaspokajać pojawiający się w cza-
sie karmienia piersią dodatkowy wydatek ener-
getyczny. 

Mamy często potrzebują mieć możliwość, żeby 
nakarmić dziecko w pozycji leżącej – wynika to 
przede wszystkim z różnych potrzeb dziecka oraz 
z naturalnego faktu, że dzieci nie karmi się jedynie 
w jednej pozycji, a wręcz przeciwnie – pozycja ta 
powinna być zmieniana, żeby zapewnić propor-
cjonalny rozwój dziecka. 

Często nocne karmienia też lepiej jest mamom 
zrealizować na leżąco niż w pozycji siedzącej. Je-
żeli mama jest zmęczona i karmi dziecko nocą na 
fotelu, to istnieje realne ryzyko, że zaśnie w takiej 

pozycji. Może to grozić upuszczeniem dziecka z 
rąk mamy na podłogę. Zapewnienie bezpiecznej, 
płaskiej powierzchni do karmienia na łóżku dla 
mamy może pomóc karmić w porze nocnej i wte-
dy, kiedy mama jest zmęczona.

To, czego mamy potrzebują także, to po prostu 
wsparcie. Ponieważ karmienie piersią jest waż-
nym elementem działań prozdrowotnych dzieci 
i mam, a przeciwwskazania i realna konieczność 
zakończenia karmienia piersią jest bardzo rzad-
ka, to w przypadku hospitalizacji mama bardzo 
potrzebuje, żeby uszanować jej wybór w sposobie 
żywienia dziecka oraz nie ograniczać karmienia 
piersią z błahych  powodów i bez wyraźnych pod-
staw medycznych. 

Mamy często doświadczają w szpitalach naka-
zów zaprzestania karmienia piersią bez wskazań 
(np. podczas infekcji rotawirusowej dziecka), do-
świadczają nieprzyjemnych komentarzy, jeżeli 
karmią dziecko starsze niż rok. Często spotykają 
się z brakiem zrozumienia dla ich trudnego emo-
cjonalnie i psychologicznie stanu, związanego z 
hospitalizacją dziecka. 

II. KARMIENIE PIERSIĄ HOSPITALIZOWANEGO 
DZIECKA W SZPITALU W PYTANIACH I ODPOWIE-
DZIACH – KWESTIE PRAWNE

Odpowiedzi na poniższe pytania uwzględniają 
stanowisko MZ (zawarte w piśmie z dnia 4 wrze-
śnia 2019 r., ZPR.634.26.2019.ESW), RPP (za-
warte w piśmie z dnia z 21 sierpnia 2019 r., RzR-
R-DDK.0630.220.2019) i NFZ (zawarte w piśmie 
z dnia 14 sierpnia 2019 r., DSOZ.401.1909.2019.
MAKA), do których wysłałam stosowne zapytania, 
a także informacje uzyskane telefonicznie. Regu-
lacja prawna została przedstawiona w części 1 ni-
niejszego artykułu, opublikowanej w poprzednim 
numerze „Kwartalnika Laktacyjnego” (3/2019). 

1. Czy mama karmiąca piersią ma możliwość 
bezpłatnego pobytu z chorym dzieckiem w 
szpitalu?

Tak. Mama karmiąca piersią ma możliwość bez-
płatnego pobytu z chorym dzieckiem w szpitalu 
w ramach „przedłużonej hospitalizacji matki kar-
miącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka 
– od 5 doby od porodu”, a od 3 lipca 2019 r. także 
sprawując tzw. dodatkową opiekę pielęgnacyjną, 
o której mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.; dalej: 
ustawa o prawach pacjenta). W przeciwieństwie 
do pierwszej sytuacji nie jest ona zależna od faktu 
karmienia dziecka piersią i na tej podstawie może 

zostać w szpitalu z dzieckiem zamiast mamy tak-
że np. tata. W obydwu przypadkach mama może 
co do zasady przebywać z dzieckiem w szpitalu 
także w porze nocnej. 

Jednocześnie przypomnieć należy, że kierownik 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 
lub upoważniony przez niego lekarz może ograni-
czyć korzystanie z praw pacjenta (w tym z prawa 
do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej) w przypad-
ku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze 
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjen-
tów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego 
z innymi osobami – także ze względu na możliwo-
ści organizacyjne podmiotu (por. art. 5 ustawy o 
prawach pacjenta). Pacjenta nie można natomiast 
pozbawić jego praw.

2. Kiedy mama karmiąca piersią może zostać z 
dzieckiem w szpitalu w ramach „przedłużonej 
hospitalizacji matki karmiącej piersią z powodu 
stanu zdrowia dziecka – od 5 doby od porodu”?

Procedura ta dotyczy tylko sytuacji, w której 
spełnione są łącznie 3 następujące przesłanki: 
(1) hospitalizowane ma być dziecko (np. z powo-
du wcześniactwa, żółtaczki), a (2) matka karmi je 
piersią oraz (3) obydwoje nie zostali wypisani ze 
szpitala po porodzie (musi być zachowana cią-
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pokój laktacyjny z wygodnym fotelem do karmie-
nia lub workiem sako, w którym można by spo-
kojnie odciągać pokarm, jak i karmić piersią.

• Wprowadzenie regulacji mającej na celu 
uwrażliwienie personelu szpitala na fakt kar-
mienia piersią przez matkę małego pacjenta, 
zapewniającej wspierającą postawę perso-
nelu wobec kobiet karmiących piersią.

Konieczna wydaje się też edukacja personelu 
placówek ochrony zdrowia – nie tylko pracują-
cego na oddziałach noworodkowych i położni-
czych, ale też oddziałów pediatrycznych oraz 
SOR-ów, szczególnie w kwestii realnych prze-
ciwwskazań do karmienia piersią, związanych z 
hospitalizacją dziecka, oraz fizjologii laktacji. 

• Umożliwienie mamie karmiącej piersią w ra-
zie potrzeby i możliwości szpitala uzyskania 
pomocy szpitalnej położnej laktacyjnej i do-
stępu do laktatora szpitalnego.

Zapewnienie w szpitalach sprzętu do odciągania 
pokarmu na oddziałach, w których przebywają 
mamy z małymi dziećmi, stanowiłoby ważne uła-
twienie w żywieniu dziecka mlekiem matki.

Ponadto bardzo istotny, choć wykraczający poza 
ramy niniejszego artykułu, jest postulat dotyczą-
cy uchwalenia wyraźnego przepisu umożliwiają-
cego hospitalizowanej mamie stałe przebywa-
nie w szpitalu z jej karmionym piersią dzieckiem, 
jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy 
medyczne (na ten temat zob. uwagi w pierwszej 
części niniejszego artykułu, w „Kwartalniku Lak-
tacyjnym” nr 3/2019 oraz w artykule pt. „Pobyt w 
szpitalu matki karmiącej piersią z hospitalizo-
wanym dzieckiem lub dziecka karmionego pier-
sią z hospitalizowaną matką – aspekty prawne”, 
„Kwartalnik Laktacyjny” nr 2/2018).

głość hospitalizacji – w takim przypadku we-
dług MZ do 5 doby matka jest hospitalizowana w 
związku z porodem, a od 5 doby – w związku ze 
stanem zdrowia dziecka i potrzebą karmienia go 
piersią). Procedury tej nie stosuje się więc np. 
w przypadku, w którym w szpitalu po porodzie 
miałaby pozostać tylko mama z uwagi na jej stan 
zdrowia (np. krwotok), a dziecko jest zdrowe, czy 
w przypadku, w którym wprawdzie hospitali-
zowane ma być dziecko, ale matka nie karmi go 
piersią. W takich sytuacjach, jak również po wy-
pisie porodowym, podstawą wspólnego pobytu 
matki z dzieckiem w szpitalu są przepisy ustawy 
o prawach pacjenta, tj. w przypadku hospitali-
zacji matki art. 33, a w przypadku hospitalizacji 
dziecka art. 34 tej ustawy.

3. Czy mama karmiąca piersią ma prawo do 
bezpłatnego wyżywienia, gdy przebywa z cho-
rym dzieckiem w szpitalu?

Tak, ale tylko jeżeli przebywa ona z dzieckiem w 
ramach wspomnianej wyżej przedłużonej hospi-
talizacji matki karmiącej piersią z powodu stanu 
zdrowia dziecka, ponieważ jest wówczas trak-
towana jako pacjentka (tak MZ). W przypadku 
sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
refundacja obejmuje koszty pobytu matki (lub in-
nego opiekuna, jeżeli to on sprawuje dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną) bez wyżywienia (tak: NFZ, 
MZ i RPP).

4. Czy mama karmiąca piersią ma prawo do 
bezpłatnego łóżka w pokoju dziecka?

Niestety, nie. Przepisy umożliwiają jej bezpłatny 
pobyt z dzieckiem w szpitalu, jednak nie gwaran-
tują łóżka w pokoju dziecka. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w NFZ i MZ 
organizacja pobytu matki (zwłaszcza to, na ja-
kim oddziale ma przebywać, czy może spać w 
pokoju dziecka, czy dostanie łóżko itd.) leży w 
gestii władz konkretnego szpitala i w praktyce 
zależy od okoliczności konkretnego przypadku 
(stan zdrowia dziecka/wskazania medyczne oraz 
możliwości organizacyjne szpitala). W przypad-
ku przedłużonej hospitalizacji matki karmiącej 
piersią z powodu stanu zdrowia dziecka mama 
jest traktowana jako pacjentka, a więc co do za-
sady ma prawo do bezpłatnego łóżka w szpitalu 
(tak NFZ). Natomiast w przypadku sprawowania 

przez matkę dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
nad dzieckiem hospitalizowanym na oddziale 
dziecięcym przysługuje jej – jak każdemu ro-
dzicowi lub innemu opiekunowi – łóżko albo fo-
tel wypoczynkowy wraz z pościelą, w pokoju 
dziecka albo w odrębnym pomieszczeniu (zob. 
rozporządzenie MZ, cytowane w części pierw-
szej niniejszego artykułu), za co szpital nie może 
obecnie pobierać opłaty.

5. Czy możliwość bezpłatnego pobytu mamy 
karmiącej piersią z dzieckiem w szpitalu jest 
ograniczona czasowo?

Przepisy nie wyznaczają limitów czasowych nie-
odpłatnego pobytu z dzieckiem w szpitalu. Dłu-
gość pobytu zależy od wskazań medycznych (tak 
NFZ). Zarówno w ramach wspólnej hospitalizacji 
matki karmiącej piersią i dziecka, jak i podczas 
pobytu z dzieckiem w szpitalu w ramach realiza-
cji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, 
mama nie płaci za pobyt  przez cały czas prze-
bywania w szpitalu (szpital nie może pobierać od 
niej opłaty za pobyt z dzieckiem).  

6. Co zrobić, jeżeli personel medyczny unie-
możliwia mamie karmiącej piersią pobyt z 
dzieckiem w szpitalu albo w inny sposób utrud-
nia jej karmienie piersią w szpitalu?

W obydwu sytuacjach przede wszystkim warto 
najpierw na spokojnie wyjaśnić sprawę, w tym 
porozmawiać z kierownikiem podmiotu leczni-
czego (np. dyrektorem szpitala) i ewentualnie z 
pełnomocnikiem ds. praw pacjenta w szpitalu. 
Jeżeli mimo to mamy wątpliwości co do zasad-
ności postępowania dyrektora / personelu szpi-
tala, można zadzwonić na infolinię RPP, aby uzy-
skać poradę, jak dalej postępować.

W przypadku naruszania praw pacjenta przez 
szpital (np. bezpodstawnie odmówiono matce 
karmiącej piersią możliwości pozostania na noc 
w szpitalu z chorym dzieckiem) można przede 
wszystkim zawiadomić RPP. W niektórych sy-
tuacjach zasadne może być zawiadomienie 
NFZ (np. jeżeli szpital bezpodstawnie odmówił 
„wspólnej hospitalizacji” matki karmiącej z dziec-
kiem, które z uwagi na stan zdrowia musi zostać 
w szpitalu po porodzie), Rzecznika Praw Dziec-
ka, MZ, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Można również zwrócić się z prośbą o pomoc do 

Fundacji Promocji Karmienia Piersią (FPKP).  

III. JAK MOŻNA BY BYŁO UŁATWIĆ MAMOM 
KARMIENIE PIERSIĄ CHOREGO DZIECKA W SZPI-
TALU?

Z historii mam karmiących piersią w szpita-
lu wynika, że minimum, jakiego potrzebują, by 
móc spokojnie karmić piersią, to łóżko, najlepiej 
w pokoju dziecka, oraz wspierająca, a przynaj-
mniej neutralna postawa personelu medyczne-
go w zakresie karmienia piersią. Niestety, nawet 
takie minimum nie jest prawnie zagwarantowa-
ne. W związku z tym celowe jest sformułowanie 
postulatów dotyczących uchwalenia stosow-
nych przepisów sprzyjających karmieniu piersią 
małych pacjentów w szpitalu przez ich mamy. 
Tylko takie rozwiązanie gwarantowałoby jed-
nakowy lub chociaż zbliżony poziom ochrony 
we wszystkich szpitalach. Wymaga ono jednak 
czasu, dlatego warto postulować również, aby 
przed pożądanymi zmianami w prawie MZ wy-
dało komunikat zachęcający władze i personel 
szpitali do prolaktacyjnego podejścia w takich 
sytuacjach. 

W szczególności postulować należy:

• Zapewnienie przez szpitale, jeżeli nie ma 
przeciwwskazań medycznych, wspólnego 
pomieszczenia dla mam karmiących piersią 
i ich dzieci, umożliwiającego wygodne kar-
mienie piersią.

Oczywiście w miarę możliwości najlepiej, aby 
był to osobny pokój dla matek karmiących pier-
sią, w którym mogłyby one swobodnie i wygod-
nie karmić piersią zarówno w dzień, jak i w nocy, 
mając do swojej dyspozycji łóżko obok łóżeczka 
dziecka. Jeżeli nie byłoby to możliwe, to postu-
lować należy przynajmniej nierozdzielanie matki 
i dziecka, a więc zapewnienie jej łóżka w pokoju 
dziecka. A jeżeli i to nie byłoby możliwe – zapew-
nienie jej w pokoju dziecka wygodnej leżanki lub 
wygodnego fotela do karmienia (w tym ostat-
nim przypadku niezależnie od łóżka w innym po-
mieszczeniu).

Warto rozważyć również wyposażenie każdego 
oddziału, w którym hospitalizowane są dzieci, w 
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Cesarskie cięcie to najczęściej wykonywana operacja położnicza. W jej wyniku do-
chodzi do powstania blizny, najczęściej w okolicy nadłonowej, która  zamyka ranę oraz 
zapewnia stabilność operowanej okolicy, a także integruje ją z otaczającymi tkankami 
w sposób umożliwiający ciału bezpieczne funkcjonowanie. 

Cesarskie cięcie w zależ-
ności od techniki po-
lega na przecięciu lub 

odsunięciu kilku warstw ściany 
brzucha i macicy oraz później-
szym ich zbliżeniu i zaszyciu. Po 
operacji możliwe jest powstanie 
zrostów lub sklejeń pomiędzy 
poszczególnymi powierzchnia-
mi, to z kolei może doprowadzić 
do zaburzeń ich ślizgu, czyli po-
ruszania się względem siebie. W 
większości sytuacji, z wyjątkiem 
wczesnego okresu pooperacyj-
nego, blizna nie powoduje dys-
komfortu ani nie jest źródłem 
bólu w okolicy podbrzusza. Pro-
blem pojawia się, gdy zrosty w 
jamie brzusznej pomiędzy na-
rządami lub ograniczony przez 
nie ruch tkanek wpływają na 
zmianę ich funkcji. Konsekwen-
cją może być uczucie napię-
cia, ciągnięcia czy zaburzenia 
czucia w okolicy operowanej. 
Zdarza się, że blizna może być 
źródłem dolegliwości w innych 
obszarach układu ruchu, powo-
dując przykładowo dolegliwości 
bólowe odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa czy miednicy. Zrosty 
mogą doprowadzić do zmiany 
funkcji narządów, wywołując 

na przykład uczucie niepełnego 
opróżnienia pęcherza moczo-
wego czy zbyt częste parcie, a 
także dyskomfort układu pokar-
mowego o charakterze wzdęć, 
zaparć albo wrażenia niewła-
ściwego „ustawienia” narządów 
wewnętrznych.

Już we wczesnym okresie po-
operacyjnym można zmodyfi-
kować codzienne zwyczaje tak, 
aby zmniejszyć dolegliwości bó-
lowe oraz poprawić mobilność 
tkanek podbrzusza. Oddech 
torem przeponowym z wydłu-
żonym, swobodnym wdechem 
i wydechem będzie wpływał 
na rytmiczne przemieszczanie 
się narządów wewnętrznych. 
Warto nie utożsamiać oddechu 
torem przeponowym z niena-
turalnym unoszeniem powłok 
brzusznych na wdechu oraz na-
pięciem (dociśnięciem) pępka 
do kręgosłupa podczas wyde-
chu. Punktem orientacyjnym są 
raczej dolne żebra, których ruch 
we wszystkich płaszczyznach 
(niczym otwierający się parasol) 
będzie skutkiem prawidłowej 
pracy przepony. 

Jak zadbać o bliznę po 
cesarskim cięciu?

Anna Jakóbik

Po cesarskim cięciu można le-
żeć na brzuchu. Niektóre źródła 
wskazują, że można to robić już 
w pierwszych dobach, inne ra-
dzą poczekać do dnia ściągnię-
cia szwów.  Coraz częściej moż-
na także usłyszeć o mobilizacji 
blizny w celu uelastycznienia 
tkanek znajdujących się w okoli-
cy miejsca operowanego. Warto 
rozpocząć samodzielną pracę 
tego typu w czwartym tygodniu 
po cesarskim cięciu, gdy zszyte 
tkanki będą w pełni zagojone, 
bez ucieplenia i widocznego za-
czerwienienia. We wcześniej-
szych tygodniach możliwa jest 
oczywiście praca pod opieką 
fizjoterapeuty lub osteopaty.

Po czterech tygodniach od ce-
sarskiego cięcia warto zaopie-
kować się tkankami znajdują-
cymi się w okolicy blizny pod 
pępkiem oraz w okolicy nadło-
nowej. Można w tym celu wyko-
rzystać uciski, głaskania wzdłuż 
blizny w obie strony, a także ru-
chy „spychające” tkanki w dół 
nad blizną oraz unoszące ją do 
góry. Po około tygodniu takiej 
rozgrzewki podobne ruchy moż-
na wprowadzać na samą bliznę, 
układając palce płasko wzdłuż 

niej. Należy uwzględnić ruchy 
góra-dół, doboczny oraz ruchy 
okrężne. Najlepiej, aby blizna 
wykazywała odpowiednią mo-
bilność w każdym kierunku. Pra-
ca z nią nie powinna być źródłem 
bólu. Dopuszczalny jest niewiel-
ki dyskomfort lub ciągnięcie, 
ale nieprzekraczające czterech 
punktów w 10-stopniowej skali, 
w której „dziesięć” określa naj-
silniejszy wyobrażalny ból. 

Kolejnym etapem terapii jest do-
łączenie technik przypomina-
jących przyszczypywanie oraz 
przełamywanie blizny w kształt 
liter „S”. Oddzielanie jej od głę-
biej umiejscowionych tkanek nie 
powinno stanowić problemu. 
Podczas mobilizacji można użyć 
niewielką ilość środka poślizgo-
wego, np. oleju ze słodkich mi-
gdałów albo maści na blizny, lub 
rozprowadzić go tuż po zabiegu. 

Warto wiedzieć, że blizna zago-
jona po 4–6 tygodniach remo-
deluje się jeszcze przynajmniej 
przez rok. Wykonywanie mobili-
zacji blizny w tym czasie wpływa 
więc istotnie na jej ostateczny 
kształt, ale też na funkcję całe-
go ciała.

Oprócz ruchu blizny względem 
okolicznych tkanek warto też 
zadbać o jej mobilność wzglę-
dem ruchu całego ciała. Dobrze 
sprawdzają się tutaj pozycje 
rozciągające, a także ćwiczenia, 
w których dochodzi do rotacji w 
obrębie tułowia. Powinny one 
zostać dobrane adekwatnie do 
czasu, który upłynął od porodu.

Można podążać za powyższą 
propozycją mobilizacji w celu 
zapewnienia jak najlepszych 
warunków regeneracji blizny 
po cesarskim cięciu. Warto 
pamiętać, że przebieg i tempo 
zmian mogą się różnić w zależ-
ności do przypadku. Wszelkie 
objawy utrzymujące się po po-
łogu, które mogą świadczyć o 
zaburzonej mobilności blizny 
– ból, wciągnięcie, dyskomfort 
podczas wykonywania niektó-
rych ruchów – są wskazaniem 
do konsultacji z fizjoterapeutą. 
Zwykle są wówczas wskazane 
również diagnostyka i terapia, 
zapewniające jak najszybszy 
powrót do formy.
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Magdalena Komsta

UWAGA: Tekst dotyczy zdrowych nie-
mowląt urodzonych w terminie i z pra-
widłową masą urodzeniową. Karmienie 
piersią niemowląt urodzonych przed-
wcześnie, z niską masą urodzeniową, 
chorych, z nasiloną lub przedłużającą 
się żółtaczką może podlegać innym za-
sadom. Sposób postępowania najlepiej 
konsultować z neonatologiem lub pedia-
trą i certyfikowaną doradczynią lub mię-
dzynarodową konsultantką laktacyjną.

Każda para matka-dziecko ma swój własny 
rytm karmień. U niektórych jest to rów-
no co trzy godziny przez całą dobę. U in-

nych co półtorej godziny w ciągu dnia, z dłuższą 
przerwą nocną. Jeszcze u innych obserwujemy 
karmienia zblokowane, zwłaszcza wieczorem 
–  dziecko zaczyna karmienie o 18.00 i kończy o 
22.00, zasypiając potem na 5 godzin.

Wszystkie te harmonogramy są w porządku! War-
to jednak pamiętać, że masa ciała zdecydowanej 
większości noworodków karmionych piersią bę-
dzie prawidłowo przyrastać tylko wtedy, gdy kar-
mień będzie nie mniej niż 8. Nie chodzi więc o to, 
żeby karmić równo co 3 godziny. Rytm karmień 
może być różny – wszyscy laktacyjni eksperci 
zgadzają się, że należy karmić piersią na żądanie. 

Warto więc w pierwszych tygodniach karmienia 
nie zapisywać dokładnej godziny karmienia, ale 
liczyć, ile razy dziecko zostało przystawione w 
ciągu doby. 

Amerykańska konsultantka laktacyjna i autorka 
książek o karmieniu piersią dla rodziców i profe-
sjonalistów, Nancy Mohrbacher, uważa, że dziec-
ku do 4 tygodnia życia można pozwolić spać bez 
karmienia przez maksymalnie 5 godzin raz na 
dobę. Oczywiście, pod warunkiem że przez po-
zostałe 19 godzin jest karmione minimum 8 razy i 
odpowiednio przybiera na wadze.

Najłatwiej sprawdzać, czy karmienie przebiega 
prawidłowo, obserwując wskaźniki skutecznego 
karmienia – znajdziesz je w nr 1/2019 „Kwartalnika 
Laktacyjnego”.

Czy budzić 
niemowlaka na 
karmienie?

Kiedy niemowlę ma już ponad 4 tygodnie życia, a 
jego mama nie ma problemów z laktacją, nie trze-
ba już tak rygorystycznie pilnować czasu najdłuż-
szego bloku snu. Warto jednak nadal kontrolować 
raz na kilka tygodni przyrosty masy ciała dziecka, 
a na bieżąco pozostałe wskaźniki skutecznego 
karmienia. Nocne karmienia są ważne dla utrzy-
mania prawidłowej laktacji i dobrze byłoby karmić 
nocą lub nad ranem przynajmniej raz.

Zdrowy noworodek powinien obudzić się na kar-
mienie sam – bodźcem do wybudzenia jest ob-
niżenie się poziomu glukozy we krwi. Zdarza się 
jednak, że na skutek niezamierzonych działań 
rodzice utrudniają maluchowi wybudzenie się lub 
nie dostrzegają pierwszych oznak głodu. 

Noworodki i niemowlęta karmione piersią mogą 
spać dłużej niż powinny, gdy:

• dostają do snu smoczek
• są spowijane
• są przegrzewane – zbyt ciepło ubrane, śpią w 

czapeczce, w otulaczu, temperatura sypialni 
przekracza 20°C

• śpią w innym pokoju niż opiekunowie
• są pod wpływem leków po porodzie, zabie-

gach, w trakcie choroby

Niemowlęta tym rzadziej zgłaszają się do karmie-
nia i coraz dłużej śpią, im bardziej są niedożywio-
ne. Dlatego tak ważne jest pilnowanie wskaźników 
skutecznego karmienia, zwłaszcza liczby karmień 
na dobę oraz liczby oddawanych stolców, i bardzo 
szybkie reagowanie na ewentualne niepokojące 
objawy.

Śpiące niemowlę można przystawić do piersi bez 
wybudzania go. Najłatwiej zrobić to, gdy dziecko 
jest w fazie płytkiego snu lub w momencie przej-
ścia między fazami (gdy przeciąga się, zmienia 
pozycję). Można też rozebrać dziecko i przewinąć 
je, żeby nieco się rozbudziło. Bardzo często nie-
mowlaki w półśnie ssą spokojnie, połykają mało 
powietrza i czasami nie trzeba ich nawet odbijać. 
Gdy zwracasz uwagę na to, czy dziecko przełyka, 
będziesz wiedzieć, czy ssie aktywnie i pobiera 
mleko.

NR 1 
WŚRÓD DZIECI
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Przerwa
Marta Szczecińska, mama dwuletniego Olka karmionego piersią, adwokat 

www.adwokat-msz.pl

na karmienie

Kobieta, która jest za-
trudniona na podstawie 
umowy o pracę i karmi 

piersią jedno dziecko, ma prawo 
do dwóch półgodzinnych przerw 
w pracy. Pracownica karmiąca 
piersią więcej niż jedno dziec-
ko ma prawo do dwóch przerw, 
po 45 minut każda. Przerwy te 
mogą być udzielane łącznie. 
Pracownicy zatrudnionej na 
czas krótszy niż 4 godziny dzien-
nie nie przysługuje przerwa na 
karmienie, zaś jeżeli czas pracy 
wynosi od 4 do 6 godzin dzien-
nie, pracownicy przysługuje 
tylko jedna przerwa. Przerwy 
te wliczane są do czasu pracy i 
należy się za nie wynagrodzenie. 
Trzeba podkreślić, że przepi-
sy nie określają górnej granicy 
wieku dziecka, na którego kar-
mienie udzielana jest przerwa. 
Przysługuje ona tak na karmie-
nie niemowlaka, jak i dwulatka. 
Nie ma także znaczenia, czy 
dziecko jest karmione bezpo-
średnio piersią czy odciągnię-
tym mlekiem mamy.

Pracodawca nie może odmówić 
pracownicy przerwy na karmie-
nie. Decyzja o tym, czy wykorzy-
stać prawo do przerwy, należy 
wyłącznie do pracownicy. Aby 
skorzystać z prawa do przerwy 

na karmienie piersią, pracowni-
ca powinna złożyć pracodawcy 
stosowne oświadczenie, najle-
piej w formie pisemnej. Należy 
w nim określić, kiedy chce się 
korzystać z przerwy i w jakim 
wymiarze. Warto zawrzeć tam 
informację o imieniu i nazwisku 
oraz dacie urodzenia dziecka. 
Jeżeli pracodawca tego wyma-
ga, do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie lekarskie, w któ-
rym napisano, że kobieta karmi 
piersią. Zaświadczenie to może 
wystawić każdy lekarz, np. le-
karz pierwszego kontaktu, gine-
kolog, pediatra.

Co zrobić, jeżeli pracodawca 
wbrew prawu nie pozwala na 
skorzystanie z przerwy na kar-
mienie?

Przede wszystkim warto zadbać 
o dowody. Wszelkie oświadcze-
nia pracodawcy najlepiej od-
bierać na piśmie, a jeżeli jest to 
niemożliwe, zadbać, aby przy 
rozmowie z szefem obecna była 
inna osoba, np. koleżanka z pra-
cy. Podkreślić należy, że prze-
rwa na karmienie nie zależy od 
zgody pracodawcy, a jedynie 
od woli matki. W sytuacji więc, 
gdy pracodawca sprzeciwia się 
decyzji pracownicy, może ona 

mimo wszystko skutecznie z 
przerwy skorzystać i oczeki-
wać, że otrzyma wynagrodzenie 
za ten czas. W razie naruszenia 
prawa można szukać wsparcia 
w Państwowej Inspekcji Pracy – 
np. instytucja ta oferuje darmo-
we porady prawne przez tele-
fon. Warto zwrócić się o pomoc 
do adwokata czy radcy prawne-
go – profesjonalny pełnomocnik 
może wzmocnić naszą pozycję 
w sporze z pracodawcą, a także 
w razie potrzeby może reprezen-
tować nas w sądzie. Pracownik 
jest zwolniony z opłaty sądowej 
w sądzie pracy. W razie wygra-
nej sąd może zwrócić nam kosz-
ty ustanowienia pełnomocnika – 
choć zwykle nie całą sumę, jaką 
zapłaciliśmy. 

Pamiętajmy, że każdy z nas ma 
prawo do założenia rodziny, 
czego przejawem jest prawo do 
przerwy w pracy na karmienie 
piersią. Wszelkie przejawy dys-
kryminacji ze względu na płeć 
czy sytuację rodzinną powinny 
spotkać się z naszym zdecydo-
wanym sprzeciwem. Nie milcz-
my, gdy łamane są nasze prawa. 
Kształtujemy przecież też świat 
dla naszych dzieci.  



KAMIK Insight GT
cena: ok. 369 zł
kamik.com

Niezawodny but zimowy, 
który sprosta wymaganiom 
obfitych opadów śniegu. Wy-
posażony jest on w membra-
nę Gore-Tex® zapewniającą 
wysoki poziom wodoodpor-
ności i oddychalności. Dzięki 
temu stopy Twojego dziecka 
pozostaną suche podczas  zi-
mowych szaleństw. Dodatko-
wo sama cholewka wykonana 
została z wodoodpornego 
nylonu. Ocieplenie stanowi 
trójwarstwowa, wyciągana 
wkładka Zylex®, w 97 procen-
tach wykonana z materiałów 
pochodzących z recyklingu. 
Zapewnia ona komfort przy 
temperaturach sięgających 
nawet –32°C. Podeszwa ze-
wnętrzna wykonana została 
z syntetycznej, antypoślizgo-
wej gumy. 

KAMIK Stance
cena: ok. 249 zł
kamik.com

Dziecięce śniegowce, 
które pokonają każdą 
zaspę. Zapewniają cie-
pło nawet w skrajnych, 
zimowych warunkach - 
również przy temperatu-
rze do -32°C. Membrana 
Dri Defence® odpowiada 
za odprowadzanie wil-
goci i sprawia, że but 
jest wodoodporny. Cho-
lewka jest regulowana i 
zapewnia ochronę przed 
wpadającym śniegiem. 
Stabilizację gwarantuje 
możliwość umocowa-
nia stopy za pomocą 
rzepa,  natomiast przy-
czepność do podłoża 
zapewnia wykonana z 
syntetycznego kauczu-
ku antypoślizgowa po-
deszwa zewnętrzna. Do-
stępne w kilku wersjach 
kolorystycznych.

KAMIK Snovalley2
cena: ok. 489 zł
kamik.com

Niezwykle ciepłe damskie 
śniegowce zaprojekto-
wane przez specjalistów 
z kanadyjskiego Kamika 
- ekspertów od obuwia na 
ciężkie mrozy. W warstwie 
cholewki zastosowana zo-
stała technologia bazują-
ca na mikrowłóknach 3M™ 
Thinsulate™. Zapewnia 
ona świetną oddychalność 
i ciepło w zróżnicowanych 
warunkach atmosferycz-
nych, w tym nawet przy 
temperaturze sięgającej 
-40°C. Przyczepność do 
podłoża gwarantuje wyko-
nana z syntetycznej gumy, 
antypoślizgowa podeszwa 
zewnętrzna. 

KLEAN KANTEEN TK Pro
cena: ok. 220 zł/500 ml, 260 zł/750 ml, 300 zł/1 l
kleankanteen.com

Uniwersalny termos zaprojektowany przez specjalistów od stalowych, proeko-
logicznych naczyń z amerykańskiej firmy Klean Kanteen. Całkowicie wolny od 
BPA oraz innych niebezpiecznych substancji. Wykonany został z najwyższej ja-
kości stali nierdzewnej 18/8. Cechuje ją lekkość, a jednocześnie wysoka odpor-
ność na różnego rodzaju uszkodzenia (w tym rdzę). Dwuścienna izolacja próż-
niowa Climate Lock™ utrzymuje stałą temperaturę napoju przez wiele godzin. 
Co więcej, jego wydajność cieplną znacząco zwiększa konstrukcja gwintu we-
wnętrznego TK Closure™. Wnętrze poddano elektropolerowaniu, dzięki czemu 
termos TK Pro jest niezwykle odporny na przejmowanie smaków i zapachów. 
Warto wspomnieć o specjalnym, proekologicznym wykończeniu Klean Coat™, 
gwarantującym najwyższy stopień mechanicznej wytrzymałości oraz odporno-
ści na zadrapania i odpryski. Termos dostępny jest w pojemnościach 0,5, 0,75 
oraz 1 l. Otrzymał prestiżową nagrodę ISPO Award 2019. 

SMARTWOOL Curated Socks
cena: ok. 90 zł
smartwool.com

Idealny pomysł na prezent pod choinkę dla aktywnych mam. Zna-
kiem rozpoznawczym casualowej serii Curated amerykańskiej firmy 
Smartwool jest wysokiej jakości nadruk, bazujący na oryginalnych 
wzorach i barwnych kolorach. Inspiracją do jego powstania była kul-
tura rdzennych ludów obu kontynentów amerykańskich. Wszystkie 
modele dostępne są lekkiej wersji ultra light. Dodatkowo wygodę 
poprawia płaska technika zakończenia splotu włókiem w okolicy 
palców. Seria Curated Socks to połączenie unikatowego stylu z 
wszelkimi zaletami wynikającymi z użycia wełny merino. Przezna-
czona jest ona zwłaszcza do użytku w mieście, ale - przy odpowied-
nio dobranym obuwiu - sprawdzi się również w mniej wymagającym 
terenie pozamiejskim, także w warunkach łagodnej zimy.  Skład ma-
teriałowy: 53% - wełna merino, 43% - nylon, 3% - elastan, 1% polie-
ster.

Saszetki zapachowe SMELLWELL
cena: ok. 40 zł
smellwell.com

Szwedzki Smellwell specjalizuje się w dostarczaniu produktów ab-
sorbujących wilgoć oraz nieprzyjemne zapachy, powodowane przez 
nagromadzenie w obuwiu bakterii. Co jest główną zaletą saszetek? 
Jest to produkt niwelujący działanie bakterii aktywnych w obuwiu i 
odzieży w związku z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Użyto natu-
ralnego składnika, jakim jest aktywny węgiel, który ma na celu wchła-
nianie wilgoci, będącej głównym powodem nagromadzenia przykrych 
zapachów. Ponadto w skład produktów SmellWell wchodzą sole oraz 
minerały higroskopijne, nie ma natomiast chemikaliów szkodliwych 
dla zdrowia i środowiska naturalnego. Produkt został poddany re-
strykcyjnym testom w terenie, z udziałem profesjonalnych sportow-
ców. Wykonany z cieńkiej włókniny, co zapewnia swobodny przepływ 
powietrza oraz wilgoci. Taka konstrukcja działa niczym membrana, 
co pozwala na szybkie absorbowanie nieprzyjemnych zapachów. Dla 
zapewnienia ochrony podczas transportu i komfortu użytkowania 
woreczek został wyposażony w dodatkową osłonę z mikrofibry.

SMARTWOOL Chup Socks
cena: ok. 120 zł
smartwool.com

Linia CHUP to klasycznie tkane skarpety, wzbogacone o wzory in-
spirowane tradycją świąteczną. Gęsty splot włókien pozwola na za-
stosowanie wysokiej ilości wełny merino, stanowiącej niemal 80% 
ogólnego składu materiałowego. Dla zapewniania wygody w skar-
petach zastosowano płaską konstrukcję w okolicy ścięgna Achil-
lesa. Posiadają one też większy poziom amortyzacji w stosunku do 
serii Curated, co wiąże się z optymalną absorpcją wstrząsów, a tym 
samym mniejszym zmęczeniem stóp podczas dłuższego marszu. 
Skład materiałowy: 79% - wełna merino, 19% - nylon, 2% - elastan.   
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Mama
na służbie

Z Mamą pracującą w policji rozmawia Agata Aleksandrowicz

KWARTALNIK LAKTACYJNY: Powiedz coś 
o sobie i swojej pracy.

MAMA POLICJANTKA: Jestem kobie-
tą, taką jak każda z nas. Różni mnie tylko zawód 
i mundur, z którym związana jestem już od 2005 
roku. Lubię swoją pracę, a dokładnie rzecz ujmu-
jąc, służbę, i sprawia mi ona satysfakcję, choć 
bywają czasami trudne chwile. Nie ma tak dobrze 
jak w serialach kryminalnych. Od kilku lat pracu-
ję operacyjnie, czyli w kryminalnych – mówiąc 
potocznie. Polega to na tym, że do służby nie za-
kładam munduru i chodzę w cywilnych ubraniach. 
Mam do prowadzenia sprawy i tutaj podobnie jak 
w filmach wspólnie z partnerem służbowym sta-
ram się wytropić przestępcę. Mundur zakładam 
bardzo rzadko, np. z okazji oficjalnych obchodów, 
awansów lub kiedy jestem na jakimś kursie w 
szkole policyjnej. Moja służba jest ciekawa i lubię 
ją, ponieważ jest nieprzewidywalna i codziennie 
dzieje się coś innego. Problem, niestety, wiąże się 
z nieprzewidzianymi nadgodzinami i tym, że burzy 
to życie rodzinne – trzeba się nieźle nagimnasty-
kować, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik tak, 
aby nikt nie ucierpiał. Dodatkowo prowadzę jesz-
cze profile na Facebooku, Instagramie i YouTubie o 
nazwie „Z pamiętnika policjantki” i powiem szcze-
rze, że to jest dodatkowym pożeraczem czasu.

KL: Jak wygląda urlop macierzyński w policji?

MP: Urlop macierzyński w policji wygląda dokład-
nie tak samo jak w każdym innym zawodzie. Zasa-
da jest taka, że kwestie nieuregulowane w usta-
wie o policji reguluje kodeks pracy i tak też jest w 
przypadku młodych mam.

KL:  Czy mamom karmiącym, pracującym w poli-
cji, przysługują przerwy na karmienie?

MP: Analogiczna sytuacja mam miejsce w przy-
padku karmienia piersią. Po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego i ewentualnie rodzicielskiego 
należy napisać raport (to właściwa forma „poda-
nia” w policji) do komendanta z prośbą o zgodę na 
korzystanie z przerwy na karmienie dziecka. Z re-
guły oznacza to o godzinę krótszą służbę. Raport 
jest formalnością, gdyż przełożony nie może nie 
wyrazić zgody, bo są to prawa młodej matki. I tak 
mój raport został rozpatrzony pozytywnie tego 
samego dnia. Nie było potrzebne żadne zaświad-
czenie od ginekologa o tym, że karmię dziecko.

KL: Jak wygląda praca i rodzicielstwo mamy po 
powrocie do pracy w policji? 

MP: Tak jak wspominałam, czasami trzeba się nie-
źle nagimnastykować, żeby wszystko dobrze so-
bie rozplanować, zwłaszcza kiedy służba jest nie-
przewidywalna. Super jest to, że przy karmieniu 
dziecka nie ma obowiązku wyjeżdżać w delegacje 
(a u mnie często się to zdarza) i nie trzeba pełnić 
służby w godzinach nocnych. Osobiście zdarzały 
mi się sytuacje, że służba przeciągnęła się bardzo 
lub przychodziłam do pracy na 4.00 rano. Zawsze 
jednak naczelnik uzgadniał to ze mną i planował 
moją służbę w tych godzinach po mojej uprzed-
niej zgodzie. A jeżeli nie mogłam zostać, to przy-
jeżdżał ktoś na „podmiankę”. Kiedy tylko miałam 
możliwość, to się zgadzałam, bo nie chciałam, 
żeby koledzy kręcili nosem, że muszą za mnie peł-
nić służbę. Nigdy jednak nie cierpiało na tym moje 
dziecko, bo uważam, że rodzina jest najważniej-
sza. Niestety, zdarzają się jeszcze marudzący ko-
ledzy. W Policji fajne jest też to, że jeżeli jakaś ko-
bieta np. jest samotną matką albo jest w związku 
z policjantem lub osobą, która też ma zmianowy 
system pracy i jest jedynym opiekunem dziecka, 
to do skończenia przez dziecko 8 r.ż. kobieta ta 

nie musi pełnić służby w nocy oraz w święta, czyli 
wtedy, kiedy zamknięte są żłobki/przedszkola, a 
jej partner jest akurat w pracy. Uważam to za bar-
dzo duże ułatwienie. I teraz właśnie zaczęłam się 
zastanawiać, jak jest w cywilnych firmach? Też 
tak jest? Wiesz może?

KL:  A wiesz, że dokładnie nie wiem. Na pewno 
się dowiem i opowiem o tym w „Kwartalniku Lak-
tacyjnym”! Czy karmiłaś po powrocie do pracy? 
Jakie miałaś wyzwania organizacyjne związane z 
karmieniem?

MP: Tak, karmiłam po powrocie do służby. Udało 
mi się karmić dziecko dokładnie 1 rok i 9 miesięcy. 
Do służby wróciłam, kiedy dziecko miało 14 mie-
sięcy, więc jak łatwo policzyć, było to dokładnie 7 
miesięcy. Korzystałam oczywiście z przerwy na 
karmienie i starałam się wychodzić po 7 godzinach 
pracy. Służby zaczynałam o różnych godzinach. 
Zdarzała się godzina 4.00, a czasami 13.00, więc 
zwłaszcza na początku było trudno. Sytuacja była 
nowa nie tylko dla mnie, ale i dla dziecka. Doszedł 
do tego też stres związany ze żłobkiem. Powiem 
szczerze, że początki łatwe nie były. Po miesiącu 
sytuacja w miarę się unormowała i te 7 miesięcy 
zleciało tak szybko, że aż jestem w szoku.
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„
bardzo doceniam 

fakt, że tak szybko stał 
się samodzielny w je-
dzeniu dzięki BLW

BLW

Wywiad z Dominiką Soją-Blat, mamą dwuletniego Florka,
przeprowadziła Noemi Pawlak

u skrajnego wcześniaka

NOEMI PAWLAK: Florek 
jest skrajnym wcze-
śniakiem, któremu uda-

ło się rozszerzyć dietę metodą 
BLW. Czy od początku wiedzia-
łaś, że to będzie BLW?

DOMINIKA SOJA-BLAT: Nie, 
absolutnie! Mnie się bardzo me-
toda BLW podobała, ale byłam 
przekonana, że z wcześniakiem, 
szczególnie takim skrajnym, to 
po prostu nie będzie możliwe. 
Zwłaszcza że Flo nie siedział, no 
i miał 3 miesiące korygowane, 
kiedy teoretycznie już powin-
niśmy rozszerzać mu dietę. To 
wszystko do kupy sprawiło, że 
na starcie uznałam, że BLW nie 
jest dla nas i już.

NP: Czy Florek miał problemy, 
które mogły wykluczyć u nie-
go rozszerzanie diety metodą 
BLW?

DS-B: Myślę, że przede wszyst-
kim to fakt, że nie siadał sa-
modzielnie i – jak się później 

okazało – długo, długo jeszcze 
musieliśmy na to czekać. Ale 
kiedy spróbowaliśmy dać mu 
papkę z łyżeczki, to też od razu 
zobaczyliśmy, że po prostu ab-
solutnie nie jest jeszcze gotowy 
na rozszerzanie diety. Zresztą 
co się dziwić? Miał raptem 3 mie-
siące korygowane, nie można 
było wymagać cudów. Uznałam, 
że zaufam specjalistom i pocze-
kam na oznaki gotowości, a nie 
będę sugerować się wiekiem. 
Wciąż jednak byłam przekona-
na, że to nie będzie BLW. Florek 
jednak zdecydował sam.

NP: Czy konsultowaliście z kimś 
taką formę rozszerzania diety?

DS-B:  Tak, ale dopiero po fak-
cie. Kiedy Florian kategorycznie 
odmawiał łyżeczki, a kawałki 
jadł chętnie, musiałam skonsul-
tować się przede wszystkim z 
fizjoterapeutą – jak go karmić, 
skoro nie siedzi, i z neurologo-
pedą – co myśli na ten temat. 
Okazało się, że możemy karmić 
Florka na kolanach, a potem – że 
na czas karmienia nawet mo-
żemy wkładać go do stabilnego 
krzesełka. A z perspektywy lo-
gopedycznej to nawet dobrze, 
bo kawałki lepiej będą działać 
na jego gotyckie podniebienie 
(wyżłobione od sondy) i uczyć go 
będą samodzielności, ćwiczyć 
motorykę małą i tak dalej.

NP: Jak wyglądały początki? 

DS-B: Jak Florian skończył 6 
miesięcy (korygowane 3 miesią-
ce), spróbowałam po raz pierw-
szy z łyżeczką – nie był gotowy. 
Później systematycznie próbo-
wałam od czasu do czasu – dalej 
nic. Później miałam wrażenie, że 
on jest gotowy, tylko mu ta ły-
żeczka nie pasuje, więc dałam 
kawałki ziemniaka, marchewki 
i kalafiora. Wsuwał, aż mu się 
uszy trzęsły! Byłam w szoku. 
Miał wtedy 8 miesięcy (korygo-
wane 5 miesięcy). I tak już zosta-
ło. Łyżeczki olałam, a zaczęłam 
dawać wybór. Na początku się 
krztusił, co mnie stresowało 
strasznie, na tyle, że nigdy nie 
karmiłam go, kiedy byłam sama 
w domu. Raz (raz!) się zadławił 
chlebem, ale że jeszcze w szpi-
talu byłam przeszkolona, co ro-
bić w takich sytuacjach, od razu 
potrafiłam dobrze zareagować. 
Później chyba przez pół roku nie 
dawałam mu pieczywa.

NP: Co było najtrudniejsze? 

DS-B:  Najtrudniej to było psy-
chicznie się do tego przyzwy-
czaić. Że się krztusi, że to nor-
malny odruch, że nie trzeba od 
razu wzywać karetki. Że muszę 
dbać o to, żeby poprawnie sie-
dział, mimo że jeszcze samo-
dzielnie nie siadał. Tak napraw-
dę na początku dużo było z tym 
wszystkim roboty i zachodu, bo 
wiesz, dużo łatwiej jest kupić 
słoiczek, dać go łyżeczką i wła-
ściwie nic nie mieć do sprząta-
nia. Ale on serio miał radochę z 
tej samodzielności i ja nie mo-
głam mu jej odebrać.

Wcześniactwo dziecka 
(zwłaszcza skrajne) rodzi 
wiele pytań, czy BLW u ta-
kich dzieci ma w ogóle ja-
kiekolwiek szanse na po-
wodzenie. Poniżej wywiad z 
mamą Florka, który urodził 
się w 28 tygodniu ciąży, wa-
żąc zaledwie 730 g.
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NP: Jakie widzisz główne plusy rozszerzania diety 
metodą BLW u wcześniaka?

DS-B:  Wiesz co? Nie mam porównania z dzieckiem 
urodzonym o czasie, ale patrząc tylko przez pry-
zmat Florka, to bardzo doceniam fakt, że tak szyb-
ko stał się samodzielny w jedzeniu dzięki BLW. No i 
to, że w ogóle je! A wcześniaki, hipotroficy często 
mają problemy z apetytem. Gdybym uparła się na 
podawanie jedzenia z łyżeczki, to obawiam się, że 
Flo nic by nie jadł, a ja wyrywałabym sobie wło-
sy z głowy, że mam niejadka. No i to, że z czasem 
BLW stało się mniej angażujące niż podawanie 
papek. Bo bardzo szybko wszyscy zaczęliśmy jeść 
to samo, bez potrzeby rozdrabniania na mniejsze 
kawałki czy blendowania. A! No i to podniebienie 
gotyckie, też różne faktury pożywienia pozytyw-
nie wpłynęły na zniwelowanie tego wyżłobionego 
podniebienia.

NP: Jakie miałabyś rady dla rodziców skrajnych 
wcześniaków, którzy rozważają BLW? 

DS-B:  Żeby wyluzowali. Nie wiem, czy to możliwe. 
Ale ja się obawiałam, że nabawię się wrzodów, bo 
każde początkowe karmienie Florka było dla mnie 
strasznie stresujące. No i żeby zaufali swojemu 
dziecku i uwierzyli w to, że potrafi, że z kawałkami 
sobie poradzi.

Na zdjęciu Paulina z Synem Ignacym / fot. Lilla Art Photography
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Wspieranie odporności 
Olga Vitoš

dietą - czy to możliwe

Jesień i zima to sezon na mniejsze 
i większe infekcje. Sezon początków i 

powrotów do przygody ze żłobkiem albo 
przedszkolem i duży test dla układu odpor-
nościowego dziecka. Pośrednio to również 

wyzwanie dla nas, rodziców. Nasz układ odpor-
nościowy spotka się ze wszystkim, co maluch 
przyniesie od innych dzieci. To też czas, kiedy 

jesteśmy bombardowani reklamami suplementów 
diety, leków bez recepty i „cudownych” specyfi-

ków, które mają nas uchronić przed jesienno-
-zimowymi infekcjami. No i pojawia się pytanie: 

jak wspierać odporność bez sięgania po 
apteczne preparaty? Czy wystarczy dbać 

o odżywianie i codzienne dobre nawy-
ki związane ze stylem życia?

Zacznijmy od tego, że na naszą odporność 
możemy wpływać przez cały rok, nie 
tylko w sezonie nasilonych infekcji. Co-

dzienne spacery na świeżym powietrzu, ubranie 
odpowiednie do pogody, urozmaicona dieta, od-
powiednia suplementacja, mycie rąk – to takie 
podstawowe punkty pomocne przez cały rok, któ-
re w sezonie jesienno-zimowym będą szczególnie 
istotne.

JEDZENIE – JAK WSPIERA ODPORNOŚĆ

Produkty spożywcze to źródło białka, tłuszczu i 
węglowodanów, czyli energii i składników budul-
cowych dla naszego organizmu. Ale też dostar-
czają nam witamin, mikroelementów i składników 
aktywnych biologicznie – karotenoidów, polifenoli, 
fitosteroli, saponin, kwasu fitynowego, chlorofilu i 
innych. Dla ludzkiego organizmu ważne jest, żeby 
mieć odpowiednią ilość „paliwa”, ale ogromne zna-
czenie ma też jakość naszej diety. To dzięki odpo-
wiedniej, zróżnicowanej diecie możemy wspierać 
między innymi układ odpornościowy.

Co to oznacza w praktyce? Wcale nie musicie na 
co dzień jeść i karmić dzieci samymi superfood-
sami. Wystarczy zadbać o to, żeby żywność była 
sezonowa, urozmaicona i jak najmniej przetwo-
rzona. Żeby na co dzień pojawiały się na stole wa-
rzywa i owoce, zbożowe produkty pełnoziarniste, 
dobre tłuszcze i chude białko. Unikać powinniśmy 
wysoko przetworzonej żywności (chipsy i inne 
przekąski tego typu, sklepowe słodycze, gotowe 
panierki), nadmiaru cukru (słodkie napoje, słody-
cze, słodzone produkty dla dzieci), soli (kostki ro-
sołowe, przekąski) i tłuszczów nasyconych (sma-
lec, olej kokosowy w nadmiarze, słodycze i wyroby 
cukiernicze, tłuste mięso i wędliny). 

Dzięki urozmaiconej diecie opartej na produktach 
nieprzetworzonych mamy dużo większą szansę 
na dostarczenie dpowiedniej ilości potrzebnych 
makroskładników (białka, tłuszczu i węglowo-
danów) oraz witamin, składników mineralnych i 
błonnika. Błonnik jest też bardzo ważnym skład-
nikiem wspierającym naszą mikrobiotę jelitową 
(czyli dobre bakterie zasiedlające nasze jelita), a 
to ona w dużej mierze odpowiada za mechanizmy 
odpornościowe w naszym ciele. Te same produk-
ty można włączać już do diety niemowlaka.

KTÓRE PRODUKTY WSPIERAJĄ ODPORNOŚĆ?

Warzywa – sezonowe świeże warzywa, ale też 
mrożone, kiszone. Powinny pojawiać się w każdym 
posiłku, codziennie. Możesz po prostu stawiać je 
na stole jako surową przegryzkę, przygotować 
surówkę lub sałatkę, dodawać je do posiłków na 
ciepło jako składnik albo bazę posiłku. Spróbuj 
past warzywnych, duszonych warzyw (w stylu le-
czo), pieczonych warzyw z przyprawami, dodawaj 
je do zup, koktajli i pesto. 

Owoce – możesz korzystać nie tylko ze świeżych, 
ale i mrożonych, suszonych i liofilizowanych. Do-
dawaj je do posiłków na słodko, jako przekąskę 
albo deser. Zima to sezon na cytrusy – warto z nich 
korzystać, bo owoce cytrusowe to świetne źródło 
witaminy C, wapnia i błonnika. 

Pełnoziarniste produkty zbożowe – źródło węglo-
wodanów złożonych, błonnika, cynku, żelaza, wi-
tamin z grupy B i składników bioaktywnych. Wy-
bieraj pełnoziarniste pieczywo, naturalne płatki 
zbożowe, np. owsiane czy jęczmienne (można 

z nich przygotować śniadanie, domowe musli, 
ciastka, kruszonkę do pieczonych owoców, dodać 
do koktajlu), makarony, kasze (jęczmienna, gry-
czana, bulgur, owsiana, jaglana, komosa ryżowa, 
amarantus) i pełnoziarniste mąki jako składnik 
naleśników czy klusek (możesz po prostu dodać je 
do tradycyjnego przepisu, nawet jeśli część użytej 
mąki będzie zwykłą białą mąką).

Orzechy, nasiona i oleje roślinne – to źródła do-
brych tłuszczów w naszej diecie, wspierających 
układ odpornościowy i rozwój układu nerwowego, 
mózgu i wzroku dziecka. Orzechy i nasiona dla nie-
mowlaka i małego dziecka powinny być zmielone, 
ale dla starszych w całości mogą być traktowane 
jako przekąska (kilka sztuk) lub dodatek do posił-
ków. Szczególnie warto zwrócić uwagę na nasio-
na i olej z czarnuszki – mają działanie wspierające 
odporność i naprawdę warto włączyć je do diety, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Chude białko – drób, ryby, jaja, naturalne produkty 
nabiałowe, nasiona roślin strączkowych. To źró-
dła białka, które nie dostarczają przy okazji nie-
zdrowego tłuszczu i są jednocześnie źródłem że-
laza. Pamiętaj, żeby korzystać z tych produktów 
zamiennie, a roślinne źródła białka i żelaza łączyć 
z produktami zbożowymi i witaminą C, wtedy cen-
ne składniki będą się lepiej przyswajać.

SUPERPRODUKTY NA ODPORNOŚĆ

Oprócz urozmaiconej diety opartej na wymienio-
nej wyżej żywności możesz skorzystać też z do-
brze znanych produktów, które często kojarzą 
nam się z leczeniem przeziębień. Większość ma 
udowodnione również naukowo prozdrowotne i 
wspierające odporność działanie:

Korzenne przyprawy – cynamon, kurkuma, ziele 
angielskie, goździki, kardamon, imbir. Zawierają 
przeciwutleniacze i olejki eteryczne wspomaga-
jące układ odpornościowy. 

Miód – ma działanie przeciwbakteryjne i stymulu-
jące układ odpornościowy. Miód gryczany działa 
wykrztuśnie. Miód to też źródło witamin i skład-
ników mineralnych. Ale ponieważ jest słodzidłem, 
to używaj go umiarkowanie. Pamiętaj, że miodu 
nie należy podawać dzieciom w pierwszym roku 
życia. 
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Kiszonki – są źródłem witaminy C i kwasu mleko-
wego. Wspierają mikrobiotę jelitową i świetnie 
sprawdzają się jako alternatywa dla ograniczone-
go repertuaru warzyw w okresie zimowym. 

Warzywa i owoce – o każdej porze roku powinny 
stanowić połowę naszej diety. Dostarczają wita-
min i składników mineralnych, błonnika i substan-
cji aktywnych. Nawet jeśli Twoje dziecko jada ich 
niewiele, i tak powinny być na co dzień na Waszym 
stole i w codziennej diecie rodziców. Dzięki temu i 
maluchy uczą się je jeść. 

Produkty bogate w błonnik – produkty zbożowe, 
suszone i świeże owoce i warzywa, nasiona i orze-
chy. Błonnik jest pożywką dla dobrych bakterii 
jelitowych, które odgrywają ogromną rolę w me-
chanizmach immunologicznych organizmu. 

Witamina C – naturalnie obecna jest w owocach 
i warzywach. Szczególnie w cytrusach, truskaw-
kach i owocach leśnych (jagody, jeżyny, maliny to 
też źródło przeciwutleniaczy), dzikiej róży, papry-
ce, kiwi. Również w świeżo wyciskanych sokach 
czy smoothies – pamiętaj tylko, żeby spożywać 
je jak najszybciej po przygotowaniu. Zwykle nie 
trzeba dodatkowo suplementować witaminy C, 
wystarczy regularne spożywanie powyższych 
produktów.

CO Z SUPLEMENTACJĄ?

Wcześniej wspomniałam, że aby zadbać o natu-
ralną odporność organizmu, potrzebna jest nie 
tylko odpowiednia dieta, ale też właściwa suple-
mentacja. O co chodzi?

Zalecana jest suplementacja witaminy D. To waż-
ny składnik dla całego naszego organizmu, odpo-
wiedzialny również za właściwe funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Standardowo zaleca 
się suplementowanie witaminy D w sytuacji, gdy 
nie jest spełniony warunek przebywania na świe-
żym powietrzu na co dzień, w kontakcie ze słoń-
cem przynajmniej 15 minut dziennie, w godzinach 
10.00–15.00, lub w oparciu o wyniki badania krwi 
pokazującego poziom witaminy D w organizmie. 
Zalecane dawki i aktualne zalecenia suplementa-
cji witaminą D znajdziesz pod linkiem: http://ma-
vipuro.pl/jourarch/PN2018001.pdf.

Zapotrzebowanie na
witaminy i składniki mineralne w 
okresie laktacji

Anna Trojanowska

W okresie laktacji wzrasta zapotrzebowanie organizmu kobiety na wiele mikroele-
mentów. Czym są mikroelementy?

„Mikro” oznacza mały. W porównaniu z makroskładnikami mikroelementów potrzebu-
jemy w niewielkich ilościach, mają one też niewielkie rozmiary. Istnieją dwa rodzaje 
mikroelementów: witaminy i minerały. Pełnią one w organizmie różne funkcje. Inne 
też jest ich pochodzenie. Mówiąc najprościej, witaminy są wytwarzane przez rośliny 
lub zwierzęta. Minerały z kolei to substancje znajdujące się w glebie, które są później 
przez rośliny lub zwierzęta wchłaniane.

Wapń jest minerałem ważnym dla roz-
woju zdrowych kości i zębów. Od-
grywa też istotną rolę w utrzymaniu 

właściwej krzepliwości krwi i umożliwia funkcjo-
nowanie mięśni i nerwów. Matka karmiąca piersią 
powinna dziennie spożywać z dietą około 1000–
1300 mg wapnia. Jednakże istnieją badania zale-
cające znacznie wyższe spożycie wapnia, nawet 
do 3 g/dzień. Głównymi źródłami tego pierwiastka 
są mleko i produkty mleczne oraz ciemnozielone 
warzywa i rośliny strączkowe, a także suszone 
owoce, wzbogacane płatki śniadaniowe, orzechy 
i żółtko jaja. Pokrycie zapotrzebowania na wapń 
u kobiety w okresie laktacji można osiągnąć po-
przez codzienne spożywanie około dwóch szkla-
nek mleka, ¾ szklanki jogurtu, maślanki lub ke-
firu, dwóch plasterków sera żółtego i około 80 g 
półtłustego sera twarogowego oraz 15 g orze-
chów, trzech porcji zielonych warzyw i dwóch 
porcji owoców. Kobiety karmiące tracą z mlekiem 
średnio 250 mg wapnia na dobę. Suplementacja 
diety kobiety w okresie laktacji preparatami za-
wierającymi wapń jest konieczna jedynie w przy-
padku osób, które nie przyjmują wystarczającej 
ilości tego pierwiastka z dietą (np. w przypadku 
kobiet z nietolerancją laktozy lub alergią na białka 
mleka krowiego).

Witamina D pomaga przy wchłanianiu wapnia i 
fosforu – dwóch minerałów, które są niezbędne 
dla zdrowia kości. Witamina D może także wzmac-
niać nasz układ odpornościowy i poprawiać na-
strój. Choć można dostarczyć sobie niewielką 
ilość witaminy D dzięki tłustym rybom i jajkom, 
najlepszym jej naturalnym źródłem jest słońce. 
Dlatego właśnie witaminę D nazywa się „słonecz-
ną”. Regularna ekspozycja na promienie słonecz-
ne stanowi istotne endogenne źródło witaminy D. 
Jednakże stosowanie kremów z filtrami przeciw-
słonecznymi może redukować wydajność skórnej 
syntezy witaminy D pod wpływem promieniowa-
nia UVB nawet o 90%. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że suplementacja witaminy D w 
dotychczas zalecanej dawce 400 IU/dobę (odpo-
wiada przeciętnej podaży z preparatów wielowi-
taminowych) jest niewystarczająca do zbudowa-
nia odpowiednich jej zasobów zarówno u kobiety 
ciężarnej i karmiącej, jak i jej potomstwa. Zalece-
nia Kanadyjskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
dla kobiet karmiących piersią sugerują stosowa-
nie dawki 2000 IU witaminy D. W Polsce dzienna 
dawka zalecana u kobiet ciężarnych i karmiących 
z niedoborem witaminy D3 w diecie lub z ograni-
czoną syntezą przez skórę wynosi 800–1000 IU na 
dobę.

Drugim ważnym składnikiem, który trudno do-
starczyć z dietą, jest DHA. To kwas tłuszczowy, 
który występuje naturalnie w rybach, szczególnie 
tłustych rybach morskich. Jednak większość z 
nas nie dostarcza sobie odpowiedniej ilości tego 
składnika z pożywieniem. Stąd dla kobiet w ciąży 
i karmiących piersią zalecana jest suplementacja 
200–600 mg DHA dziennie. Dla dzieci po 1 roku ży-
cia rekomendowane jest suplementowanie min. 
250 mg (DHA + EPA) dziennie. Kupując suplement, 
sprawdź koniecznie, czy i ile DHA znajduje się w 
produkcie. Informacja, że preparat zawiera kwasy 
tłuszczowe omega-3 lub olej rybi, nie wystarczy!

OPRÓCZ DIETY I SUPLEMENTACJI

Pamiętaj o codziennej higienie – myciu rąk (szcze-
gólnie przed posiłkami) i zębów. Codziennych 
spacerach na świeżym powietrzu i odpowiednim 
do pogody ubraniu. W przypadku małych dzieci 
szczególnie niewskazane jest przegrzewanie – 
maluch może się po prostu spocić, zanim wyjdzie-
cie na dwór, a wtedy dużo łatwiej o wychłodzenie i 
złapanie przeziębienia. 
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Jod to pierwiastek śladowy niezbędny człowieko-
wi do życia. Jest istotny w kontekście wytwarzania 
hormonów tarczycy (tyroksyny i trijodotyrominy), 
które wpływają m.in. na rozwój i funkcjonowa-
nie mózgu, układu nerwowego i kostnego, regu-
lację procesów wzrostu i dojrzewania komórek. 
Ponadto odnotowano także działanie ochronne 
jodu w procesach zapalnych i nowotworowych. 
Produktami spożywczymi o dużej zawartości jodu 
są ryby morskie, zwłaszcza białe (dorsz, mintaj, 
makrela, flądra), owoce morza, algi i rośliny ro-
snące na glebach o dużej zawartości jodu (na ta-
kich terenach ilość jodu w przeliczeniu na suchą 
masę roślinną wynosi 1 mg/kg, a ubogich – jedynie 
10 µg/kg). Mleko matki jest jedynym źródłem jodu 
dla niemowląt karmionych piersią. Niedobory 
jodu w diecie kobiety ciężarnej zwiększają m.in. 
ryzyko poronienia czy zaburzeń rozwoju dziecka. 
Kobiety karmiące piersią powinny otrzymywać 
codzienną dawkę jodu w ilości ok. 290 μg na dobę. 
Nadmiar jodu w diecie matki karmiącej (powyżej 
500 μg/dobę) może prowadzić do niedoczynności 
tarczycy i wola u noworodka. Nie wskazano na ko-
nieczność dodatkowej suplementacji diet kobiet 
w okresie laktacji w krajach, w których zostały 
skutecznie wdrożone programy jodowania pro-
duktów spożywczych.

Żelazo jest ważnym minerałem, który bierze udział 
w wielu procesach zachodzących w ciele. Co jed-
nak najistotniejsze, jest głównym składnikiem 
hemoglobiny, białka znajdującego się w czerwo-
nych krwinkach. Hemoglobina nie tylko nadaje im 
czerwony kolor, ale też rozprowadza tlen po ca-
łym ciele. Pozostała część żelaza znajduje się w 
gromadzących je białkach, takich jak ferrytyna. 
Jeśli dostarczamy swojemu ciału przez dłuższy 
czas zbyt małą ilość żelaza, może to skutkować 
stopniowym zmniejszeniem zapasów ferrytyny. A 
gdy one się skończą, może zacząć spadać wydaj-
ność produkcji hemoglobiny w organizmie. Niski 
poziom hemoglobiny jest na ogół oznaką zaawan-
sowanego stadium niedoboru żelaza, zwanego 
również anemią. Pierwszymi objawami anemii 
mogą być: bóle głowy, zmęczenie, brak energii, 
kłopoty z koncentracją i częste infekcje. Zapo-
trzebowanie na żelazo wśród kobiet karmiących 
wynosi 20 mg/dobę, a dobrze zrównoważona die-
ta zapewnia odpowiednią podaż tego pierwiast-
ka. Żelazo w okresie wczesnego rozwoju dziecka 

ma m.in. wpływ na rozwój, dojrzewanie i funkcjonowanie 
układu nerwowego. Dobrym źródłem białka i żelaza jest 
chude czerwone mięso, należy jednak zwrócić uwagę, 
że surowe lub niedogotowane mięso, wędliny, pasztety 
mięsne i metki mogą stwarzać ryzyko listeriozy.

KWARTALNIK LAKTA-
CYJNY: Zacznijmy od 
początku. Rozwój psy-

chomotoryczny dziecka, czyli?

MONIKA ZIELIŃSKA: Mózg 
dziecka jest najszybciej roz-
wijającym się narządem w or-
ganizmie – już w drugim roku 
życia osiąga 80% masy mózgu 
dorosłego człowieka! W tym 
czasie dochodzi do dojrzewania 
poszczególnych części mózgu, 
co związane jest z nabywaniem 
przez dziecko kolejnych umie-
jętności psychicznych i fizycz-
nych. Możemy to sami łatwo 
zaobserwować – to np. reago-
wanie na otoczenie, samodziel-
ne trzymanie zabawki w rączce, 
umiejętność chodzenia czy wy-
powiadanie słów.

KL: A jak tego typu rozwój zwią-
zany jest z żywieniem? 

MZ: Prawidłowy przebieg roz-
woju procesów motorycznych 
i poznawczych regulowany jest 
między innymi przez składniki 

pokarmowe, takie jak jod, że-
lazo, cynk, kwasy omega-3, fo-
liany czy witamina B12. Ponadto 
substancje bioaktywne, takie 
jak karotenoidy, również odgry-
wają ważną rolę w tym procesie. 
Stąd też karmienie piersią oraz 
prawidłowy sposób żywienia 
odgrywają istotną rolę w okre-
sie intensywnego rozwoju mó-
zgu. 

KL: A jaką rolę w tym wszystkim 
odgrywa sposób żywienia mat-
ki? Czy skład mleka kobiecego 
jest zależny od diety? 

MZ: Co prawda, większość 
składników mleka kobiecego 
jest niezależna od diety, ist-
nieje jednak kilka składników 
pokarmowych w mleku, które 
faktycznie są determinowane 
ich spożyciem z dietą i stanem 
odżywienia kobiety w okresie 
laktacji. 

KL: Jakie to składniki?

MZ: Dotychczasowe badania 
wykazały, że należą do nich 

Czy sposób żywienia mamy 
wpływa na rozwój 

motoryczny dziecka?
Z Moniką Zielińską rozmawia Maria Szmidt

Z licznych badań wynika, że odpowiednio zbilansowana dieta w pierwszych trzech 
latach życia jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Jednym z fundamen-
talnych elementów kształtowania zdrowia dziecka jest karmienie piersią, gdyż wiąże 
się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia zakaźnych i przewlekłych chorób. Ale czy 
skład diety matki również może wpływać na rozwój psychomotoryczny dziecka? Na 
to i inne pytania odpowiedziała nam dr inż. Monika Zielińska – dietetyk, żywieniowiec, 
promotorka karmienia piersią oraz wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Pier-
sią. Autorka wielu artykułów naukowych na temat wpływu żywienia w czasie ciąży, 
laktacji oraz w dzieciństwie na rozwój poznawczy dzieci, opublikowanych w zagra-
nicznych czasopismach.

witaminy z grupy B, jod, profil 
kwasów tłuszczowych oraz ka-
rotenoidów, zatem dokładnie 
te substancje, które są niezwy-
kle istotne dla prawidłowego 
rozwoju psychomotorycznego 
dziecka. 

KL: Czy w badaniach z udziałem 
kobiet z Polski znalazłaś po-
twierdzenie tych wyników? 

MZ: Tak! Wyniki moich badań 
wykazały, że zawartość karote-
noidów oraz kwasów tłuszczo-
wych (LA, DHA, SFA, MUFA, LC-
-PUFA) w mleku kobiecym były 
zależne od ich spożycia wraz z 
dietą zarówno w 3 i 6 miesią-
cu laktacji. Ponadto wykazano, 
że zawartość beta-karotenu, 
kwasów omega-3, kwasu alfa-
-linolenowego i DHA w mleku 
kobiecym była związana z roz-
wojem motorycznym dziecka w 
6 miesiącu życia.  

KL: Jakie produkty żywieniowe 
będą dobrym źródłem tych waż-
nych składników?
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MZ: Ryby, owoce morza, warzy-
wa i owoce, zwłaszcza zielone. 
To produkty, które w Polsce są 
często spożywane w zbyt ma-
łych ilościach. Niestety, karmią-
ce często jeszcze bardziej ogra-
niczają ich spożycie w obawie 
o zanieczyszczenia w rybach 
albo częsty mit o wzdymającym 
wpływie warzyw kapustnych na 
dziecko. 

KL: Na zakończenie, jaką radę 
dotyczącą sposobu żywienia, 
bazując na swoich wynikach 
badań, szczególnie chciałabyś 
przekazać przyszłym mamom 
oraz mamom karmiącym piersią 
w kontekście rozwoju psycho-
motorycznego dziecka?

MZ: Przede wszystkim żeby nie 
dały się bezzasadnym zalece-
niom eliminacji różnych produk-
tów w trakcie karmienia piersią. 
W tym czasie dieta powinna być 
urozmaicona i kolorowa, co nie 
tylko pozwoli jeść smacznie, ale 
także pozwoli przekazać dziec-
ku potrzebne składniki pokar-
mowe. Ponadto w tym czasie 
należy też kontynuować suple-
mentację DHA i jodu, o czym 
wiele mam zapomina.

Finał piątego Śląskiego
Tygodnia Bliskości
Rybnik, śląskie miasto kojarzone przede wszystkim z żużlem, szpitalem psychiatrycz-
nym i smogiem, 5 października zamieniło się w centrum rodzicielstwa bliskości. To 
wszystko za sprawą szaleńców ze Stowarzyszenia Śląsk w Chuście.

Po raz piąty w Rybniku udało się zorganizo-
wać Finał Śląskiego Tygodnia Bliskości. Co 
to jest i z czym to się je? Już spieszę z in-

formacjami. Śląski Tydzień Bliskości jest poprze-
dzony Latem bliskości. Cykl imprez ma za zadanie 
przybliżyć społeczeństwu ideę rodzicielstwa bli-
skości. Osoby zaangażowane w projekt to przede 
wszystkim rodzice, którzy ten wzór wychowania 
praktykują na co dzień, a ponadto często rozwi-
jają się poza pracą zawodową w kierunkach, któ-
re pozwalają im promować bliskość z dzieckiem, 
długie karmienie piersią, dbałość o siebie w byciu 
rodzicem. Aktywnymi członkami stowarzyszenia 
są położne,  doradcy noszenia dzieci, doradcy lak-
tacyjni, nauczyciele, fizjoterapeuci, dietetycy i nie 
tylko. Swoją wiedzę i zainteresowania w temacie 
bliskości chcą pokazać innym. Ponadto celem ro-

dziców zrzeszonych w stowarzyszeniu jest poka-
zanie, że dziecko nie jest balastem, który utrudnia 
funkcjonowanie, za to może być cudownym kom-
panem i motywatorem do wspólnego odkrywania 
świata. Temu mają służyć imprezy związane z La-
tem i Tygodniem Bliskości.

5 października odbył się finał jubileuszowego 
piątego Śląskiego Tygodnia Bliskości. Organiza-
torzy zadbali, by poza dobrą zabawą i smacznym 
i zdrowym jedzeniem uczestnicy zaczerpnęli ze 
źródła fachowej wiedzy. Wszak najlepiej uczyć 
się od najlepszych. Tym razem można było posłu-
chać o wielorazowych pieluszkach od fachowców 
z Chmurki Białej, o właściwym noszeniu i pielę-
gnacji dziecka, która ma wspierać rozwój, opo-
wiadała nam Agnieszka Słoniowska (Dobry Start 
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Dziecka), o bezpiecznym podróżowaniu z dziećmi, nie tylko tymi najmniejszymi, mówili specjaliści z 
firmy X-Land, no i jak zwykle o chustonoszeniu. Po raz drugi mogliśmy gościć w swoich skromnych 
progach Hafiję, która poza warsztatami wygłosiła wykład o nieodzownych zaletach karmienia piersią. 
Niecodziennie można skorzystać z wiedzy specjalistów, a tym bardziej nie jest łatwo zgromadzić ich 
w jednym miejscu – nam to się udało! Do dyspozycji rodziców był sztab fachowców, którzy przez cały 
czas trwania imprezy doradzali, odpowiadali na setki pytań i z otwartością serca uczyli rodziców naj-
ważniejszych technik z zakresu laktacji, noszenia, rozwoju. Ponadto członkowie stowarzyszenia stają 
na uszach, by impreza, a co za tym idzie wiedza, była bezpłatna dla uczestników! Wiemy nie od dziś, że 
wiedzę najlepiej przyswaja się w towarzystwie dobrej zabawy, więc panele wykładowe przeplecione 
były konkursami ze wspaniałymi i cennymi nagrodami. Drugi raz zorganizowaliśmy też loterię, z której 
cały dochód przeznaczony został na cel charytatywny. Wszystko to było możliwe dzięki najwspanial-
szym sponsorom tego wydarzenia, którzy jak co roku tak i teraz nas nie zawiedli!

Z roku na rok impreza nabiera rozmachu i rośnie w siłę. Zamykając drzwi za ostatnimi uczestnikami 
piątego finału, już zaczęliśmy panować wydarzenia na następny rok. Nikt nie ma zamiaru osiąść na 
laurach. Chcemy rozwijać się dla Was. 

Zapraszamy za rok!

Z Małgorzatą Stańczyk rozmawia   
Zuzanna Kołacz-Kordzińska

KWARTALNIK LAKTACYJNY: Jak ci idzie 
bycie mamą trójki? Podejrzewam, że 
miałaś okazję obserwować już tysiące 

różnych sytuacji, które dzieją się między rodzeń-
stwem.

MAŁGORZATA STAŃCZYK: To dla mnie bardzo 
rozwojowe doświadczenie. Dużo się nauczyłam 
dzięki moim dzieciom. I nie chodzi mi tylko o ob-
serwowanie dynamiki ich relacji (a jak się domy-
ślacie, jest co obserwować). Mam na myśli takie 
rzeczy jak poszukiwanie wsparcia innych doro-
słych, proszenie o pomoc, akceptowanie bez-
radności, świadomość mojego ograniczonego 
wpływu na to, co w ich relacjach się dzieje. To, że 
byłam w tych miejscach, w których cokolwiek by 
się nie robiło, nic „nie działa” (czytaj: nie przynosi 
natychmiastowej poprawy sytuacji), sprawia, że 
mam bardzo dużo empatii i zrozumienia dla innych 
rodziców, którzy tam bywają i przychodzą do 
mnie ze swoimi historiami. Towarzyszenie moim 
dzieciom przyniosło mi więc – wbrew moim ocze-
kiwaniom – pokorę w miejsce pewności.

KL: Czy myślisz, że jest jakaś najlepsza – lub od-
wrotnie: najgorsza – różnica wieku między dzieć-
mi?

MS: Migam się zawsze, jak mogę, od odpowiedzi na 
to pytanie, bo rodzina, ludzie, relacje to nie mate-
matyka. Nie wiadomo nigdy nic na pewno. Myślę, 
że jedną rzecz można wziąć pod uwagę: miejsce 
na kolejnego członka rodziny warto przygotowy-
wać, gdy po tej poprzedniej zmianie system wróci 
już do równowagi. Bo to, że powiększenie rodziny 
wiąże się z potężną zmianą, której towarzyszy 
kryzys i rozregulowanie systemu, to niemalże 
pewnik. Więc pomocne jest zaczynanie z miejsca 
równowagi i zaopiekowania.

KL: Jak przygotować starsze dziecko na pojawie-
nie się rodzeństwa?

MS: Wątpię, czy da się na to przygotować dziec-
ko, ale można i warto przygotować siebie. Można 
to robić, opracowując scenariusze taktyczne no-
wej organizacji życia po narodzinach kolejnego 
dziecka. Chodzi mi tu o bardzo konkretne rzeczy: 
jak zorganizuję spacer, kto odbierze z przedszko-
la, z kim dziecko będzie, gdy będę rodzić, co w 
przypadku dłuższego pobytu w szpitalu. Warto 
też budować sobie jak największą sieć wsparcia, 
bo jak mówi afrykańskie przysłowie: „Do wycho-
wania dziecka potrzeba całej wioski”. Dziecko bę-
dzie przygotowywało się mimochodem, towarzy-
sząc nam, będąc częścią rodziny. Bardzo cennym 
sposobem zadbania o dziecko jest zapewnienie 
mu bezpiecznych doświadczeń rozstawania się z 

O rodzeństwie 
słów kilka 

fot. Anna Szwałkiewicz
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rodzicami i powzmacnianie relacji z innymi opie-
kunami, by w czasie, gdy mama będzie mniej do-
stępna, miało na kim bezpiecznie się oprzeć. Jeśli 
jednak zapytałabyś mnie o to, czy można tak przy-
gotować dziecko, by obyło się bez kryzysu, trudu, 
by dziecko dostało tylko dar bez poniesienia kosz-
tu tej zmiany – uważam, że tego zrobić nie sposób. 
To także część przygotowań: być gotowym ze 
spokojem przyjąć dziecko z wszystkimi jego emo-
cjami.

KL: Konflikty w rodzinie to chyba coś, co intere-
suje każdego rodzica. Nawet moje córki, które 
bardzo się kochają i skoczyłyby za sobą w ogień, 
namiętnie się kłócą i rozgrywają spory. Co powin-
nam robić jako rodzic w sytuacji konfliktu?

MS:Możesz zadać sobie pytanie, czy w ogóle mu-
sisz coś robić. To, że dzieci się konfliktują, jest nie-
odłączną częścią żywej relacji. Często jest tak, że 
nie potrzebujemy robić nic. Dopiero gdy widzimy, 
że któreś z dzieci (albo oboje) potrzebuje wsparcia, 
możemy z tym wsparciem wkroczyć. Są sytuacje, 
które definitywnie wymagają reakcji – te, w któ-
rych zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie – ale 
one zdarzają się niezwykle rzadko. W pozostałych 
warto nie reagować szybko, gwałtownie, ale deli-
katnie i stopniowo. Mamy czasem taką skłonność, 
by interweniując w przypadku konfliktu, brać od 
razu sprawy całkowicie w swoje ręce. Tym samym 
odbieramy dzieciom odpowiedzialność za własne 
relacje. Tymczasem moglibyśmy interweniować 
malutkimi kroczkami, z uważnością i delikatno-
ścią związaną ze świadomością, że poruszamy 
się po czyimś terenie, dopuszczeni do intymno-
ści relacji dwojga osób. Kluczowe jest to, by nie 
wkraczać, opowiadając się po jednej ze stron, nie 
dzielić dzieci na sprawcę i ofiarę. To bywa bardzo 
trudne, bo przywykliśmy wchodzić w tego rodzaju 
oceny. Jeśli między dziećmi dzieje się coś trudne-
go, oboje potrzebują zaopiekowania. Ten, kto po-
pchnął, opluł, obraził też. Może nawet bardziej, bo 
jeśli czułby się dobrze, to przecież by nie pluł, nie 
popychał i nie obrażał.

KL: I jak nie dopuścić do sytuacji, w której usły-
szelibyśmy: „bo ty kochasz ją/jego bardziej!”. 

MS: Nie wiem, czy to w ogóle w naszej mocy nie 
dopuścić do tego. Czy czyta nas jakiś rodzic, który 
nigdy tego nie usłyszał? Nauczyłam się nie zawie-

szać na tym komunikacie, ale sprawdzać, co pod 
nim, i do tego się odnosić: „Ach, chcesz usłyszeć, 
jak mocno cię kocham?”, „Chcesz mieć pewność, 
że w moim sercu zawsze wystarczy miejsca dla 
ciebie?”, „Czy opowiesz mi, co sprawia, że czujesz 
się kochany?”.

KL: Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci, by 
ułatwić im budowanie trwałych, dobrych więzi, 
które będą procentować również w przyszłości?

MS: Najlepiej, jak zajmą się sobą i swoimi relacja-
mi. Nic nie oddziałuje na dzieci tak mocno, jak ich 
własna relacja z rodzicem i relacja pomiędzy ro-
dzicami. To stąd dzieci uczą się, jak sobie radzić z 
emocjami, jak bezpiecznie się różnić, jak ufać, jak 
akceptować, jak dbać o swoje granice.

KL: Dziękuję Ci bardzo!

Gosia Stańczyk – psycholog, autorka książki „Ro-
dzeństwo. Jak wspierać relacje swoich dzieci”, 
mama trójki. Wspiera rodziców i nauczycieli w bu-
dowaniu relacji opartych na szacunku do dziecka i 
zaufaniu do jego rozwoju.

Oto wyczekiwana książ-
ka 2019 roku. Pełne 
empatii, uważności, 
szacunku i bliskości 
opracowanie dotykające 
ważnego tematu, jakim 
jest mądre wspieranie 
swoich dzieci, by każde 
z nich czuło się dobrze i 
miało przestrzeń do roz-
woju, by zauważać i za-

dbać o emocje i potrzeby wszystkich członków rodziny. 
W książce tej znajdziecie zagadnienia dotyczące rywali-
zacji między rodzeństwem, dzielenia się, rodzicielskiego 
interweniowania, dziecięcych kłótni i bójek, wreszcie – 
jak przygotować dziecko na pojawienie się rodzeństwa. 
Autorka, która jest psycholożką i dziennikarką, a także 
mamą trójki, w swojej książce nie zapomina również o 
rodzicach i podpowiada im, jak o siebie zadbać, jak być 
oparciem dla dzieci i siebie, jak sobie zaufać i czuć się 
dobrze w swoim rodzicielstwie. Polecam!

„Rodzeństwo. Jak 
wspierać relacje 
swoich dzieci”
M. Stańczyk
cena: 39,90 zł
www.mamania.pl

Pierogi z kapustą i grzybami
babci Karoliny

Bogna  Nyczówna

SKŁADNIKI NA CIASTO

• 1 kg mąki

• 600 ml gorącej wody

• 4 łyżki oleju

SKŁADNIKI NA FARSZ

• duża kapusta poszatkowana na drobno i ugotowana

• suszone grzyby leśne – im więcej, tym lepiej, można zamienić na smażone pieczarki (wtedy dzieci 
mogą jeść)

• cebula posiekana na drobno i zeszklona

PRZYGOTOWANIE

Ugotowaną kapustę odcisnąć z wody, wymieszać z drobno posiekanymi grzybami i smażoną cebulą, 
dodać, sól, pieprz. 

Ciasto zagnieść – musi być miękkie, ale nie może się kleić. Rozwałkować je na cienko i wykrawać szklan-
ką krążki lub wzorem babci zrobić wałek z ciasta, pociąć go nożem i z każdego kawałka rozwałkować 
krążek (wyższa szkoła jazdy).

Nałożyć farsz, skleić pieróg, obtoczyć mąką, odłożyć na talerz posypany mąką. Ugotować lub zamro-
zić na potem.

Przepis pochodzi z Podkarpacia i wigilia bez babcinych pierogów nie istnieje (choć 
babcia dawno opuściła już ziemski padół). Pierogi są wegańskie!
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 (średnica 22 cm)
TORT ŚWIĄTECZNY

Milena Kulas

SKŁADNIKI NA BISZKOPT

5 jaj (temperatura pokojowa)

175 g cukru

125 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

SKŁADNIKI NA KREM 1

100 g dobrze schłodzonej śmietany 36%

150 g dobrze schłodzonego mascarpone

75 g dobrze schłodzonego jogurtu naturalnego, 
gęstego

1 łyżka cukru pudru

50 g płatków migdałowych

75 g suszonej żurawiny

opcjonalnie: ½ łyżki naturalnego ekstraktu mi-
gdałowego

SKŁADNIKI NA KREM 2

100 g dobrze schłodzonej śmietany 36%

150 g dobrze schłodzonego mascarpone

75 g dobrze schłodzonego jogurtu naturalnego, 
gęstego

100 g białej czekolady

skórka otarta z 1 pomarańczy

SKŁADNIKI NA OBŁOŻENIE ZEWNĘTRZNE

150 g białej czekolady

300 g śmietany 36%

200 g mascarpone

SKŁADNIKI NA NASĄCZENIE BLATÓW

sok z 1 pomarańczy

50 ml przegotowanej wody

2 łyżki cukru pudru 

DEKORACJA

suszone lub świeże plastry/cząstki pomarańczy 

garść suszonej żurawiny 

kostki/wiórki białej czekolady

WYKONANIE:

1. Nagrzać piekarnik do 170°C.

2. Przygotować biszkopt. Białka jaj ubić na sztywno z odrobiną soli, powoli dodawać cukier, dalej ubija-
jąc. Następnie dodać wszystkie żółtka i zmiksować masę na niskich obrotach miksera. Dodać zmie-
szane i przesiane mąki w 3 partiach i delikatnie wtłoczyć szpatułką w masę. 

3. Wyłożyć dno tortownicy papierem do pieczenia i zacisnąć obręcz. Masę biszkoptową wyłożyć do for-
my, wyrównać wierzch i wstawić do piekarnika. Biszkopt po 30 min sprawdzamy patyczkiem. W razie 
potrzeby dopiekamy ok. 5 min. 

4. Ciepły biszkopt upuścić na podłogę z wysokości kolan, dzięki temu pęcherzyki gorącego powietrza 
szybko ulotnią się z ciasta, a wypiek nie opadnie (lub opadnie minimalnie, równo). 

5. Biszkopt wystudzić.

6. Na krem 2 rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej i wystudzić.

7. Przygotować krem 1. Śmietanę oraz mascarpone umieścić w misce i ubić na sztywno z cukrem pu-
drem. Dodać jogurt, uprażone na suchej patelni płatki migdałowe, żurawinę i (opcjonalnie) ekstrakt, 
wymieszać delikatnie szpatułką. 

8. Przygotować krem 2. Wystudzoną czekoladę połączyć szpatułką z jogurtem. Śmietanę ubić na 
sztywno z mascarpone. Dodać skórkę z pomarańczy i jeszcze chwilę ubijać. Dodać masę jogurtowo-
-czekoladową, połączyć wszystko szpatułką. 

9. Składniki nasączenia połączyć ze sobą. 

10. Biszkopt podzielić na 3 blaty.

11. Złożenie tortu. Wyłożyć na paterę jeden blat biszkoptowy, nasączyć ponczem, wyłożyć krem 1, na niej 
ułożyć drugi blat ciasta, nasączyć, wyłożyć krem 2, ułożyć trzeci blat.

12. Tort włożyć do lodówki i przygotować krem na wierzch. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, prze-
studzić. Kremówkę z mascarpone ubić na sztywno. Powoli, wąskim strumieniem wlać do niej czeko-
ladę i połączyć szpatułką. 

13. Wyjąć tort z lodówki. Wysmarować boki oraz wierzch tortu kremem, niewielką część kremu przełożyć 
do rękawa cukierniczego i wycisnąć na wierzch w postaci rozetek. Udekorować tort wedle uznania.
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