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Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę oddać w Państwa ręce kolejne wydanie informatora „Pierwsze 
kroki”, który – jak zawsze – kierujemy do obojga rodziców. Tym razem jednak nieco więcej uwagi 
koncentrując na ojcach.

Kiedy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu siadaliśmy do przygotowania 
pierwszej edycji naszego poradnika, wiedzieliśmy, że chcemy dać wielkopolskim rodzicom rzetelne, 
możliwie kompletne, skupiające się na kluczowych sprawach kompendium wiedzy na temat tego, 
jak stawiać pierwsze kroki w rodzicielstwie. Wspierały nas w tym zaproszone do napisania kolejnych 
rozdziałów ekspertki – położna, pediatrka, fizjoterapeutka i psycholożka.

Teraz chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę do odegrania (nie tylko w rodzicielstwie) mają 
ojcowie, dlatego w nowej odsłonie „Pierwszych kroków” oddajemy im głos. Możemy zatem przeczytać, 
jak ze swojej perspektywy opowiadają o tym, czy można przygotować się do wyzwań rodzicielstwa,  
jak sprawuje się opiekę nad jednym, a jak nad większą liczbą dzieci oraz jak istotna jest wzajemna 
komunikacja i wspieranie się z drugą osobą w codziennych wyzwaniach rodzicielstwa.

Nowe „Pierwsze kroki” to również więcej miejsca na fachowe teksty na temat tego, jak partne-
rzy mogą pomóc swoim partnerkom w czasie połogu, jak zmienia się seksualność w trakcie ciąży 
i po porodzie, czy w końcu – jak wygląda budowanie relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Jestem przekonana, że w naszym informatorze znajdziecie Państwo jeszcze więcej wartościowych 
treści i jego drugie wydanie będzie doskonałym uzupełnieniem pierwszego. Dziękuję za zaufanie 
oraz możliwość towarzyszenia Państwu w stawianiu kolejnych kroków w rodzicielstwie.

Paulina Stochniałek
Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Drodzy Rodzice (obecni i przyszli), otrzy-

małem bardzo odpowiedzialne zada-

nie, by w tej części poradnika opowie-

dzieć o ojcostwie z mojej perspektywy. A jest 

to perspektywa doświadczonego taty i zarazem 

medyka, który przy okazji ma przyszłym ojcom 

udzielić kilku ważnych wskazówek.

Ale zacznijmy od początku. Czy ja jestem 
doświadczonym ojcem? W pewnym sensie – 
tak. Mamy z moją żoną Anią czterech synów 
i córkę. Najstarszy syn ma 9 lat, a najmłodszy 
miesiąc. Jednocześnie, czy można powiedzieć 

„doświadczony” o ojcu, którego najstarszy syn 
ma 9 lat? Myślę, że nie.

Przyznam szczerze, że już teraz słabo mi 
na samą myśl, że oni kiedyś zaczną dojrzewać. 
Wszyscy razem, bo trzech pierwszych synów 
mamy rok po roku.

Nie wiem, jak zniosę glany, pseudowąsy, 
przetłuszczone włosy i ubrania, o jakich jeszcze 
nie mam pojęcia. Nie będę miał pewnie wyboru, 
ale jeśli to przetrwam, to z całą mocą powiem 
wtedy, że jestem doświadczonym ojcem.

O BYCIU TATĄ –
z perspektywy  
(nie)doświadczonego ojca
Autor: Pan Pielęgniarka (Mateusz Sieradzan)
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Idźmy dalej. Czy mogę więc udzielać wska-
zówek? Pewnie mógłbym… ale nie lubię, 
dlatego nie będzie tu wskazówek i wymądrzania 
się, a raczej zbiór myśli i opisów w myśl zasady 
„jak my to robimy”.

PUŁAPKA IDEALNEGO RODZICA

Rodzice, zwłaszcza młodzi, są teraz z każdej 
strony bombardowani poradami, wskazaniami 
i zaleceniami: „Tak rób z dzieckiem!”, „Tego nie 
rób!”, „Wozisz dziecko w foteliku przodem do 
kierunku jazdy? Ty morderco!”, „Wziąłeś dzieci 
na frytki do Maka? Przecież to niezdrowe jedze-
nie! Dzwonimy po opiekę społeczną!”.

Żyjemy w tak wygodnych czasach, że w tele-
fonie mamy całą wiedzę pedagogiczną świata. 
To jest genialne i bardzo pomaga w wychowa-
niu, ale też łatwo wpaść w pułapkę idealnego 
rodzica.

Prowadzę profil „Pan Pielęgniarka” w mediach 
społecznościowych. Z zawodu jestem pielęgnia-
rzem ratunkowym i ratownikiem medycznym, 
więc profil jest o szeroko pojętym pielęgniar-
stwie, medycynie ratunkowej, ochronie zdro-
wia, ale często też pokazuję nasze rodzinne życie. 
Pewnego razu wrzuciłem zdjęcie, na którym 
podrzucam córkę. Bardzo fajna fotografia na tle 
morza, córka pół metra nade mną, zachwycona. 
Myślę, że każde dziecko, które miało normalną, 
dobrą relację z ojcem, wie, o co chodzi.

Pod zdjęciem pojawiło się kilka komen-
tarzy w stylu: „Fizjoterapeuci odradzają takie 
zabawy!”, „Pielęgniarz powinien wiedzieć, 
że podrzucanie dziecka może skończyć się 

napadami padaczkowymi w przyszłości!”, 
 „Nie słyszałeś o SBS (zespół dziecka potrząsa-
nego)?!”. Odpisałem, że wiele rzeczy rodzice 
powinni robić i wielu rzeczy robić nie powinni, 
ale rodzic to nie maszyna do wychowywania 
dzieci.

Bardzo łatwo wpaść w pułapkę idealnego 
rodzica, który ciągle siedzi w książkach i walczy 
ze sobą, by nie popełnić żadnego błędu, a gdy 
już do tego dojdzie (zazwyczaj z niewiedzy lub 
zmęczenia), to pojawia się poczucie winy.

Nie zrozumcie mnie źle. Bardzo dobrze jest 
zdobywać najnowszą wiedzę o wychowywaniu, 
prawidłowym rozwoju dzieci i stosować ją w prak-
tyce. Moja żona jest pedagogiem specjalnym, 
terapeutą integracji sensorycznej, ma ogromną 
wiedzę na temat dzieci i dzięki niej sam wiele się 
nauczyłem. Staram się też nie popełniać różnych 
błędów, które popełniali moi rodzice.
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Jednak nie chciałbym jako dziecko mieć 
rodzica, który zawsze twardo przestrzega wszyst-
kich tych reguł. Wydaje mi się, że dobra relacja 
z dzieckiem wymaga, by co jakiś czas wchodzić 
w jego świat, a w jego świecie zjada się banana 
brudnymi rękami albo podpala się pudełko 
zapałek, by przekonać się, czy całe spłonie.

CZY LICZBA MA ZNACZENIE?

No dobrze, ale jak to jest z taką liczbą dzieci, zapy-
tacie. Wcale nie jest tak źle. Jedziesz na patentach 
wypracowanych wcześniej. Z moją Anią często 
powtarzamy, że najtrudniej było nam… z pierw-
szym dzieckiem. Gdy Ania rodziła naszego pierw-
szego syna, oboje mieliśmy 22 lata. Czy to odpo-
wiedni moment na dziecko? Oczywiście, że tak! 
Czy byliśmy gotowi na dziecko, na to, co nas 
czeka? Oczywiście, że nie!

W pewnym sensie mieliśmy ten start trochę 
łatwiejszy, bo oboje jesteśmy pierworodnymi 
dziećmi z rodzin wielodzietnych. Kto zna ten 
temat, ten wie, że najstarsze dziecko w rodzinie 
wielodzietnej, wchodząc w dorosłość, jest już 
solidnie doświadczoną niańką. Umie przewi-
jać, kąpać, coś tam ugotować, opatrywać skale-
czenia itp. Dlaczego? Ponieważ zajmowało się 
swoim rodzeństwem.

Ale czy to oznacza, że wiedzieliśmy, z czym 
wiąże się rodzicielstwo? Nie.

Pamiętam którąś z nocy, gdy nasz pierw-
szy syn nie mógł spać i budził się co trzydzieści 
minut. Nosiłem go wtedy na rękach, a w głowie 
miałem połączenie wściekłości z rozpaczą 
i mówiłem do siebie: „(tu była wiązanka bardzo 
niecenzuralnych słów) To nie może być takie 
trudne! Nie może być tak, że ja po całym dniu 
pracy, wymęczony, mam go bujać całą noc, 
zamiast spać! Przecież ja nie dam rady!”.

Dzisiaj się z tego śmieję, bo gdybym się prze-
niósł w czasie, to powiedziałbym do tamtego 
siebie: „Dasz radę, oczywiście, że dasz radę! 
Jeszcze nie wiesz, że dasz radę i że przywyk-
niesz. Po prostu uważasz, że ci się coś należy. 
Spokojnie, przejdzie ci i nawet nie będzie to dla 
ciebie wielkim problemem”.

WSZYSCY GOTOWI, 
MOŻNA ZACZYNAĆ?

Uważam, że nie ma czegoś takiego jak „goto-
wość na dziecko”. Nikt nie jest na to gotowy. Nikt 
nie jest gotowy na całodobową odpowiedzial-
ność za życie drugiego człowieka. Całkowicie 
zależnego człowieka.

Z uwagi na mój zawód, wiele razy na dyżurze 
opiekowałem się pacjentem, który był ode 
mnie całkowicie zależny. Pilnowałem, by respi-
rator oddychał za niego, by pompy dostar-
czały mu jedzenie, a dożylne leki utrzymywały 
ciśnienie i zapewniały prawidłową pracę serca. 
Uważam, że jest to łatwiejsze niż opieka nad 
dzieckiem.
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Dlaczego? Bo każdy dyżur kiedyś się kończy, 
szybciej niż po kilku latach! Bo taki pacjent 
niczego ode mnie nie chce. Jest nieprzy-
tomny. Bo nawet, jeśli ten pacjent zrobi kupę 
w pampersa w momencie, gdy właśnie odgrza-
łem sobie obiad, to nie rzuci się na podłogę 
z żądaniem przewinięcia. Bo taki pacjent 
nie uzna, że zniszczyłem mu życie, ubierając  
go w koszulkę z misiem, podczas gdy on chciał 
koszulkę z koniem!

Słyszę czasami od znajomych: „Ja jeszcze nie 
jestem gotowy na dziecko. Nie dojrzałem do 
tego, by mieć dzieci”. Zawsze sobie wtedy myślę: 
„A kto jest wystarczająco dojrzały do takiej  
odpowiedzialności? Ile lat musi mieć mężczy-
zna, by uznać, że dojrzał? 30? 40? 50? Gdy przez 
większość życia przyzwyczaił się do swoich 
różnych rytuałów, czasu dla siebie, regular-
nego snu, planów?”. Przecież dziecko, poja-
wiając się w domu, mówi swoim rodzicom:  
„Ja wam teraz pokażę”. Koniec z regularnym 
snem, koniec z dowolnie kształtowanym czasem 
dla siebie. Własne plany? Czy uwzględniają one 
tzw. jelitówkę przyniesioną z przedszkola?

Patrząc po sobie i po moich znajomych, 
uważam, że łatwiej jest mieć dzieci w młodym 
wieku. Dlaczego? Wtedy się człowiekowi jesz-
cze chce, jest dopiero na początku swojego 
dorosłego życia. Nie wiem czy teraz, w wieku 
32 lat, zdecydowalibyśmy się na trójkę dzieci rok 
po roku. Chyba by się nam nie chciało.

Wtedy jednak podchodziliśmy do tematu 
zadaniowo. Do dzisiaj się zastanawiam, jak 
moja żona albo ja byliśmy w stanie samo-
dzielnie zimą ubrać w kombinezony, buty, 

czapki, szaliki trójkę dzieci, w tym noworodka. 
Gdy już się udawało, to trzeba było posadzić 
najstarszego na nocniku (po ubraniu oczywi-
ście, wcześniej mu się nie chciało, dopiero, gdy 
czapeczka została włożona, to nagle on musiał 
natychmiast na nocnik). Jednak dzisiaj odci-
namy kupony, ale o tym za chwilę.

Z DZIEĆMI MOŻNA ROBIĆ 
WSZYSTKO, ALE NIC NA 100%

Myślę, że łatwiej wchodzi się w rodzicielstwo, 
wiedząc, że nic ci się nie należy, że od teraz 
to dziecko dyktuje warunki. Z drugiej strony 
nie jest tak, że skoro pojawiło się dziecko, to od 
teraz jesteśmy skazani na kołchoz w domu 
wśród pampersów i rozgniecionych na wykła-
dzinie bananów.

Mamy z żoną taką złotą myśl, że z dziećmi 
można robić wszystko. Ale nic na 100%. Gdy 
my mieliśmy już trójkę dzieci, nasi znajomi nie 
myśleli jeszcze za bardzo o zakładaniu rodzin 
i mieli zupełnie inne rozrywki. My jednak nie 
chcieliśmy tracić tego czasu na zamykanie się 
w domu z dziećmi. Pakowaliśmy się we trójkę 
i jeździliśmy na imprezy. Mam nawet takie zdję-
cie z wesela, gdzie stoję z kieliszkiem wina, 
a w tle, na dmuchanym materacu, śpi sobie 
trzech naszych synów. Ania gra na wiolonczeli. 
Mogła zostać wiolonczelistką, bo dostała się 
na akademię muzyczną, ale wybrała rodzinę. 
Teraz nie może koncertować, ale ma trio smycz-
kowe i gra na ślubach – jest zadowolona.  
Ja z kolei mam drugi zawód, bo jestem perku-
sistą. Nie mogę ćwiczyć tyle co kiedyś, ale udaje 
mi się wyjść na kilka godzin raz w tygodniu. 
Można wszystko, ale nic na 100%.
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DZIECI SĄ WSPÓLNE

Czasem zdarza się, że partner zapomina, 
że dziecko jest ich wspólne. Nie tylko jej. Często 
słyszałem od różnych ludzi: „Rany! Jak ta twoja 
żona daje sobie radę z tyloma dziećmi?”. Nigdy 
nie rozumieliśmy takiego pytania. Ono zakłada, 
że to ona sama musi dać sobie radę z dziećmi, 
tymczasem nas jest dwoje. Owszem, ja nie 
urodzę naszych dzieci, nie nakarmię ich piersią. 
Ale co stoi na przeszkodzie, bym je kąpał, bujał, 
usypiał, przynosił w nocy do karmienia, prze-
wijał, brał na spacer? To przecież tylko dziecko!  
Czy wielu z nas, ojców, na co dzień nie wyko-
nuje (np. w pracy) znacznie bardziej odpowie-
dzialnych zadań niż zmiana pampersa z kupą? 
Dlaczego to zadanie miałoby nas przerosnąć?

Wydaje mi się, że mężczyźni generalnie 
boją się dzieci. Najpierw boją się je mieć, a gdy 
już je mają, to boją się ich dotknąć. Boją się,  

że skrzywdzą, że niemowlak wypadnie im z rąk…  
Ten sam niemowlak, który chwilę wcześniej 
był prawie złożony na pół w macicy, a później 
przeciskał się przez kanał rodny lub był wyszar-
pywany podczas cesarki (bo kto widział cesar-
skie cięcie, ten wie, że dziecko wcale nie tak 
łatwo wyjąć z brzucha). Te dzieci przeżywają 
poród, więc przeżyją też kąpiel czy przebieranie  
przez ojca.

A wracając do zmiany pieluch, może ojco-
wie nie chcą tego robić, bo to zadania niegodne 
mężczyzny? Bo powinna to robić kobieta? Jeśli 
któryś z panów tak myśli, to chyba powinien 
zastanowić się, czy sam jego związek z kobietą 
to był dobry pomysł – o zostaniu rodzicem nie 
wspominając. Owszem, pisałem, że według 
mnie wcześniejsza decyzja o dziecku jest lepsza 
niż późniejsza, ale nie miałem na myśli szesna-
stolatka... w trzydziestoletnim ciele.
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MAMA NA PEŁEN ETAT. A TATA?

W naszych rozważaniach wchodzimy teraz 
w znacznie poważniejsze tematy. Kwestie wzor-
ców rodzicielskich wyniesionych z domu, sprawy 
związane z faktem, że matki same nie pozwalają 
się wykazać ojcom, ponieważ uważają, że one 
zrobią to lepiej, a jak się zostawi z nim dziecko, 
to ono na pewno udławi się, zatruje, spadnie, 
przewróci, ucieknie itd. To są problemy do zała-
twienia na znacznie głębszym poziomie, ale 
mogę opowiedzieć, jak to wyglądało u nas.

Ja wchodziłem w małżeństwo i rodzicielstwo 
z wzorcami wyniesionymi z domu. Te wzorce  
zakładały, że są pewne obowiązki męskie 
i obowiązki kobiece. Absolutnie jasne było dla 
mnie, że gdy trzeba naprawić spłuczkę, wnieść 
zakupy, ogarnąć kwestie samochodu, to robię 
to ja – mężczyzna. Tak samo było dla mnie 
jasne, że pranie, prasowanie, to zadania Ani i ja 

nie będę tego robił. I to nie dlatego, że tego nie 
umiem. Po prostu to są zadania kobiece. Tak było  
do momentu, gdy pojawił się nasz pierwszy syn, 
a razem z nim góra ubrań i syfu w domu. O ile 
nie trzeba było zaganiać mnie do obsługi Franka, 
to już zalegające pranie czy kwestie sprzątania 
kuchni i toalety w ogóle mnie nie obchodziły. 
Bo przecież ja byłem od innych zadań domo-
wych i z nich się wywiązywałem. Mieliśmy 
o to kilka awantur i w końcu Ania wytłumaczyła 
mi, że to nie jest tak, że ja pracuję, a ona „siedzi 
w domu” i zajmuje się Frankiem. Ja wychodzę  
do pracy i gdy wracam, to marzę o tym, by odpo-
cząć. Ona cały dzień pracuje w domu, jednocze-
śnie zajmując się Frankiem i marzy o momencie, 
kiedy wrócę, bo wreszcie będzie mogła odpo-
cząć. Gdy dwoje ludzi marzy o świętym spokoju, 
a mają jeszcze dziecko, z góry wiadomo, że coś się 
nie uda. I w ten właśnie sposób skończył się u nas 
podział na obowiązki męskie i kobiece.

Oczywiście, pewne rzeczy w domu ona 
robi lepiej, a pewne ja, ale od kiedy przegada-
liśmy solidnie temat, już nie ma „moje” i „jej”, 
tylko jest „nasze”. Według mnie, solidny zwią-
zek to wzajemne ciągłe robienie samemu sobie 
niewygodnie, by drugie miało lepiej.

Miałem pisać o rodzicielstwie, a nie o rela-
cjach małżeńskich, ale uważam, że te rzeczy są ze 
sobą bardzo połączone. Jako dorastające dziecko 
nie chciałbym patrzeć na awantury moich rodzi-
ców, dwojga egoistów, ciągle rozliczających się 
nawzajem z tego, kto wyrzucił śmieci. Żeby tak nie 
było, trzeba ze sobą rozmawiać. Mojej żonie długo 
zajęło np. zrozumienie, że ja w domu pewnych 
rzeczy nie widzę. Że mój „bałagan” ma inną defini-
cję niż jej „bałagan”. Że pewne rzeczy, które dla niej 
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są nie do pomyślenia, dla mnie nie są problemem. 
I to nie jest złośliwość. Po prostu mamy inaczej 
skonstruowane mózgi.

POPEŁNIALIŚMY I BĘDZIEMY 
POPEŁNIAĆ BŁĘDY

Napisałem na początku, że z pierwszym dziec-
kiem było najtrudniej. To dlatego, że byliśmy 
za bardzo przejęci naszą nową rolą. Za dużą 
wagę przywiązywaliśmy do rzeczy, które 
z perspektywy kolejnych dzieci okazywały się 
niepotrzebne. Gdy szedłem na spacer z pierw-
szym dzieckiem, miałem wielką torbę przy 
wózku wypchaną jak na desant z dzieckiem 
w dżungli. Kilka lat później na spacer z czwórką 
dzieci pakowałem do jednej kieszeni zapasową 
pieluchę, do drugiej mokre chusteczki, dzieciaki 
brały butelkę wody i na dwór. Może nieco kolo-
ryzuję, ale zdarzały się i takie spacery.

Teraz jest nam znacznie łatwiej niż wcześniej. 
Dzisiaj nasze dzieci pakują zmywarkę, sprzątają 
swój pokój, same szybko się myją i ubierają. Kilka 
lat temu nie wierzyłem, że ten moment w końcu 
nastąpi. Kiedyś wakacje z dziećmi to były waka-
cje dla dzieci, a dla nas to był czas większego 
zmęczenia. Głównie dlatego, że trzeba było 
robić wszystko to, co w domu, ale na obcym 
gruncie. Dzisiaj nasze dzieci są w dużej mierze 
samodzielne, starsze zajmują się młodszymi, 
a my mamy więcej czasu dla siebie. Czego nie 
można powiedzieć o naszych znajomych, którzy 
teraz są na początku swojej rodzicielskiej drogi.

Czy to znaczy, że jako świeży rodzic jesteś 
przegrany, nie masz szans i musisz się umordo-
wać? Trochę tak. Ale nie do końca.

Jako rodzic z każdej strony słyszysz, co musisz, 
a czego ci nie wolno, jakich niesamowitych 
sprzętów i gadżetów dla dziecka potrzebujesz. 
To powoduje straszne napięcie, bo łatwo dojść 
do wniosku, że jeden twój fałszywy ruch i znisz-
czyłeś przyszłość swojego dziecka. A to prze-
cież bzdura!

Popełnialiśmy, popełniamy i będziemy popeł-
niać błędy. Dobrze mieć tego świadomość i dać 
sobie do tego prawo. Ja wiem, na czym powinna 
polegać zdrowa dieta moich dzieci, ale nie mam  
problemu, by dać im co jakiś czas śmieciowe 
jedzenie. Wiele razy chodzili spać niewyką-
pani, w ubraniach, bo były ważniejsze rzeczy  
do zrobienia wieczorem. Na przykład wracali-
śmy ze świetnej wycieczki, było późno, wszyscy 
byliśmy wykończeni. Naprawdę nic strasznego 
się nie stało, a oni takie momenty długo i dobrze 
wspominają.
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Często wydaje nam się, że dzieci potrze-
bują niesamowitych warunków, by dorastać 
szczęśliwie. Własny pokój, drogie edukacyjne 
zabawki z atestem, niesamowite wakacje dwa 
razy w roku. Ja zaś od jakiegoś czasu uważam, 
że to wszystko nie ma znaczenia. O wiele 
ważniejsze jest to, czego dzieci często od rodzi-
ców nie mają: poświęconego im czasu i czułości. 
Świadomości, że kiedy podejdą i będą chcieli się 
przytulić, to ich przytulę. Jeśli przyjdą z wypie-
kami na twarzy, by opowiadać mi o jakimś 
gatunku orła, który lata z prędkością 150 km 
na godzinę, to ja odłożę telefon i będę ich aktyw-
nie słuchał.

AUTORYTET W KWESTIACH 
WYCHOWANIA

Dużo mógłbym pisać o ojcostwie, bo to większa 
część mojego życia. Nie ma tu jednak na to miej-
sca. Opisałem wam moją perspektywę, więc 
może na koniec odeślę Was do kogoś, kto 
bardziej metodycznie podszedł do tematu. 
Kogoś, kto swoimi przemyśleniami nieustannie 

zmienia moje podejście do dzieci. Chodzi mi 
o Janusza Korczaka i jego książki. To nowatorski 
pedagog, który działał i pisał w pierwszej połowie 
XX w. Zginął w obozie zagłady, razem z dziećmi 
z sierocińca, który prowadził w getcie warszawskim.

Jego teksty (np. cała seria pt. „Jak kochać 
dziecko”) pokazują dziecko jako pełnopraw-
nego człowieka, któremu należy się szacunek, 
a rolą rodzica jest być dla niego przewodnikiem 
w świecie, a nie treserem.

Uważam, że zawsze warto o tym przypomi-
nać, bo wciąż dla niektórych nie jest to oczywiste.

Mateusz Sieradzan
absolwent ratownictwa medycznego i pielęgniar-

stwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Autor bloga „Pan Pielęgniarka”, na którym przybliża 

potencjalnym pacjentom temat Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, a w szczególności funkcjo-

nowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Prywatnie mąż Ani, tata Franka, Stasia, Stefana, 

Róży i Kazika



14

Na pierwszej takiej wizycie ginekolog zbiera 
od kobiety w ciąży tzw. wywiad medyczny – 
pyta o choroby, przyjmowane leki, przebyte 
operacje itd. Pozwala to ocenić, czy ciąża 
należy do grupy niskiego czy wysokiego 
ryzyka. W razie stwierdzenia ciąży wysokiego 
ryzyka włączane jest odpowiednie postępowa-
nie. Ciąże wysokiego ryzyka to dla przykładu 
ciąże u pacjentek otyłych, pacjentek powyżej 
35. roku życia, pacjentek z chorobami przewle-
kłymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
czy choroby autoimmunologiczne.

DODATNI WYNIK  
TESTU CIĄŻOWEGO 
i co dalej? 
Autorka: Agnieszka Szymczak-Biały

Dla każdej pary starającej się o dziecko 

dodatni wynik testu ciążowego jest 

wielką radością. Po jego uzyska-

niu należy zgłosić się do lekarza specjalisty 

położnictwa i ginekologii, by potwierdzić 

ciążę. Najlepiej poczekać z wizytą do 6. tygo-

dnia ciąży, czyli około dwa tygodnie po termi-

nie spodziewanej miesiączki. W tym czasie  

(w 6. tygodniu ciąży) możliwe jest już uwidocz-

nienie zarodka w przezpochwowym bada-

niu ultrasonograficznym (USG). Zarodek ma 

wtedy około 6 mm i widoczną czynność serca.
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Na pierwszej wizycie lekarz wydaje też kartę 
ciąży, którą dobrze mieć zawsze przy sobie. 
Notuje się w niej wszystkie wizyty oraz wpisuje się 
wyniki badań.

Każda wizyta w gabinecie ginekologicz-
nym ma swój scenariusz. Obejmuje rozmowę – 
omawiane jest samopoczucie ciężarnej i ewen-
tualne dolegliwości, sprawdzane są wyniki 
badań oraz dokonywane są badanie fizykalne.

Badanie fizykalne składa się z kilku części 
– oceny ciśnienia tętniczego, pomiaru masy 
ciała, badania ginekologicznego (na fotelu) 
oraz badania ultrasonograficznego (USG).  
Do 10. tygodnia ciąży badanie USG wykonuje się 
przezpochwowo – zarodek nie jest widoczny 
w badaniu przezbrzusznym. Dodatkowo  
od 18. tygodnia ciąży, w ramach profilaktyki 
porodu przedwczesnego, mierzona jest długość 
szyjki macicy (także przezpochwowo).

Badanie ultrasonograficzne jest najczę-
ściej najprzyjemniejszym i najbardziej wyczeki-
wanym przez przyszłych rodziców elementem 
wizyty. A lekarzowi służy do oceny prawidło-
wego rozwoju ciąży (masa płodu, prawidłowa 
anatomia, ilość płynu owodniowego).

W ciąży niezbędne są też badania laborato-
ryjne (krwi i moczu), które lekarz zleca na każdej 
wizycie.

Poza standardowymi wizytami u lekarza 
prowadzącego, ginekolog kieruje też na bada-
nia prenatalne. Powinny być one wykonywane 
tylko przez położników, którzy uzyskali certyfikat 
Fetal Medicine Foundation (listę certyfikowanych 

lekarzy można sprawdzić na stronie organiza-
cji). Pierwsze badanie prenatalne odbywa się 
pomiędzy 11.–13. (+ 6) tygodniem ciąży. Jest 
to tzw. skrining genetyczny w kierunku abberacji  
chromosomowych – zespołu Downa, zespołu 
Edwardsa, zespołu Patau, ale pozwala też 
na zdiagnozowanie innych nieprawidłowo-
ści. Drugie (18.–23. tydzień ciąży) oraz trze-
cie (28.–32. tydzień ciąży) badanie prenatalne 
mają na celu ocenę anatomii płodu – na przy-
kład wykluczenie wad serca czy rozszczepu 
podniebienia.

Wizyty u lekarza ginekologa powinny odby-
wać co 3–4 tygodnie i zależą one od przebiegu 
ciąży. Na obecność osób towarzyszących 
w trakcie wizyty zgodę musi wyrazić lekarz oraz 
ciężarna. Warto wziąć pod uwagę, że w czasie 
ciąży często pojawiają się różne dolegliwości, 
np. hemoroidy, zaparcia, o których pacjentce 
może być trudno mówić w obecności partnera, 
a które mogą stanowić źródło dużego dyskom-
fortu. Kompromisem może być obecność part-
nera tylko w trakcie badania USG przezbrzusz-
nego, kiedy może zobaczyć dziecko i usłyszeć 
bicie jego serca.
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Powyższy schemat postępowania doty-
czy zdrowej, fizjologicznej ciąży. W przypadku 
jakichkolwiek nieprawidłowości procedury 
dostosowywane są do przebiegu ciąży.

PORÓD FIZJOLOGICZNY

Poród fizjologiczny składa się z czterech okre-
sów. Warto pamiętać, że o porodzie fizjologicz-
nym mówi się w przypadku ciąż donoszonych –  
to znaczy ciąży od ukończonego 37. tygodnia 
(37 + 0 tydzień ciąży) do sześciu dni po termi-
nie (40. + 6 tydzień ciąży). Termin porodu  
to 40. tydzień ciąży (40 + 0) – tylko 5% dzieci 
przychodzi na świat według tej daty.

Okres pierwszy: rozwieranie szyjki macicy –  
od początku porodu do pełnego rozwarcia 
szyjki macicy (10 cm). Okres ten dzieli się na fazę 
utajoną (wolnego rozwierania) – od początku 

porodu do rozwarcia ok. 3–4 cm oraz fazę 
aktywną (przyspieszonego rozwierania) –  
od 3–4 cm do całkowitego rozwarcia. U pierwo-
ródki (kobiety rodzącej po raz pierwszy) czas 
trwania pierwszego okresu porodu może 
wynosić od 9–16 godzin, warto więc uzbroić się 
w cierpliwość. Jest to też najbardziej bolesna 
i wymagająca część porodu, gdzie może być 
przydatne wsparcie partnera. Trudno towarzy-
szyć bliskiej osobie, która cierpi, ale warto pamię-
tać, że bóle porodowe przybliżają rodziców  
do spotkania z wyczekiwanym potomkiem. 
Można pomóc samą obecnością, trzymaniem 
za rękę, masowaniem pleców. Poród najczęściej 
rozpoczyna się skurczami. Stopniowo stają się 
one coraz częstsze (pojawiają się co kilka minut) 
i są bardziej nasilone. Nierzadko towarzyszy 
im plamienie lub lekkie krwawienie z dróg 
rodnych. Rzadziej poród rozpoczyna się pęknię-
ciem błon płodowych.
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Po dotarciu do magicznych 4 cm rozwarcia 
akcja porodowa na ogół przyspiesza. Wtedy 
też możliwe jest zastosowanie znieczulenia 
zewnątrzoponowego lub podanie silniejszych 
leków przeciwbólowych. Warto pamiętać, 
że ani znieczulenie zewnątrzoponowe, ani leki 
nie znoszą wszystkich nieprzyjemnych odczuć.

W pierwszym okresie porodu (poza rozwie-
raniem szyjki macicy) dziecko obniża się 
w miednicy – podróżuje przez kanał rodny – 
wykonując zwroty główką, które umożliwią 
poród. Choć droga do pokonania może wyda-
wać się krótka, jeśli patrzy się na nią w centy-
metrach, to jest dużym wysiłkiem i stresem 
dla dziecka. Z tego powodu ciężarna jest 
monitorowana pod zapisem KTG (kardio-
tokografia). Kardiotokografia to równocze-
sny zapis czynności serca płodu (EKG dziecka) 
oraz czynności skurczowej macicy. Ocenia się 

wówczas czynność serca płodu, skurcze macicy 
i wzajemne korelacje tych parametrów.

 ~ Okres drugi: wydalanie – od całkowitego 
rozwarcia do urodzenia noworodka, czyli 
najbardziej wyczekiwany moment. Ta faza 
porodu może trwać do 2 godzin u pierwo-
ródki. Pojawiają się skurcze parte, uczucie 
ucisku w pochwie i na odbytnicę. Skurcze 
parte także wiążą się z bólem. Ważne,  
by w czasie ciąży poćwiczyć parcie i oddy-
chanie (z położną lub na zajęciach w szkole 
rodzenia). Wyparcie dziecka to ogromny 
wysiłek dla rodzącej. Główka dziecka 
wypełnia całą pochwę i uciska zarówno 
na pęcherz moczowy, jak i na odbytnicę. 
Dlatego też przy samym przyjęciu do szpi-
tala zalecana jest lewatywa – by opróżnić 
jelita i przygotować miejsce dla rodzą-
cego się dziecka.

Często podczas rodzenia się główki dziecka 
konieczne jest nacięcie krocza przez lekarza.  
Ta czynność wykonywana jest po to, aby zapo-
biec samoistnemu, niekontrolowanemu pęknię-
ciu krocza, które może doprowadzić do nietrzy-
mania moczu lub stolca. O nacięciu decyduje 
lekarz w trakcie porodu – nie jest możliwe 
stuprocentowe określenie jeszcze w czasie ciąży, 
czy nacięcie będzie konieczne. Wpływ na decy-
zję o tzw. episiotomii (nacięcie krocza) ma wiele 
czynników, między innymi: wielkość dziecka, 
stan dziecka (oceniany na podstawie zapisu 
KTG), budowa anatomiczna rodzącej.
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 ~ Okres trzeci: łożyskowy – czas pomiędzy 
urodzeniem dziecka a wydaleniem popłodu 
(łożyska i błon płodowych). Od pacjentki 
wymagane jest jeszcze jedno parcie, znacz-
nie mniej obciążające i męczące niż to zwią-
zane z wyparciem dziecka, mające na celu 
doprowadzenie do wydalenia łożyska i błon 
płodowych.

 ~ Okres czwarty: wczesny okres poporo-
dowy – obejmuje 2 godziny po porodzie. 
To czas, kiedy wykonywane jest szycie krocza, 
kontrolowane jest obkurczanie macicy oraz 
krwawienie z dróg rodnych. To najmniej 
przyjemna część porodu dla pacjentki.

W trakcie całego porodu rodzącej towarzy-
szy położna. Lekarz ginekolog-położnik koordy-
nuje opiekę i pojawia się średnio co 2 godziny  
lub na wezwanie położnej w razie sytuacji 
wymagającej interwencji. Przy wypieraniu 
dziecka na sali porodowej przebywa więcej 
osób – zjawia się położna noworodkowa, lekarz 
neonatolog, lekarz ginekolog-położnik oraz 
dodatkowa położna – jest to minimalna obsada. 
Często obecni mogą być członkowie personelu 
w trakcie szkolenia czy też studenci.
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Poród to dla każdej kobiety inne doświad-
czenie. Różne są progi bólu, nastawienie i ocze-
kiwania wobec porodu. Nawet u tej samej 
pacjentki każdy poród może przebiegać inaczej. 
Nie warto porównywać się z innymi, ponieważ 
nie ma dwóch takich samych sytuacji poro-
dowych. Trzeba jednak pamiętać, że poród 
to ogromy stres oraz wysiłek – bywa porówny-
wany do przebiegnięcia maratonu. Wsparcie 
jest potrzebne i cenne. Dobrze, by omówić 
z partnerką zakres pomocy i obecność podczas 
poszczególnych okresów porodu. Poród to niesa-
mowite doświadczenie, jednak nie można 
zapominać, że rzutuje też na dalsze relacje 
w związku. Z jednej strony może związek 
umocnić – poprzez wspólne przejście przez 
trudną sytuację. Z drugiej – może też mieć 
negatywny wpływ na dalsze życie seksualne. 
Oglądanie partnerki w sytuacji znacznego bólu, 
zmęczonej, cierpiącej, z odsłoniętymi narzą-
dami intymnymi może spowodować, że kobieta 
przestanie być atrakcyjna w oczach partnera.

PORÓD ZABIEGOWY

Niestety, nie każdy poród przebiega fizjolo-
gicznie. Zdarzają się sytuacje, kiedy poród 
drogami natury trzeba zakończyć zabie-
gowo – z użyciem próżnociągu położniczego 
(vacuum extractor – VE) lub kleszczy położni-
czych. Najczęstszymi wskazaniami do takich 
zabiegów są objawy zagrożenia życia płodu –  
w zapisie KTG pojawiają się niepokojące 
objawy świadczące o tym, że dziecko źle 
reaguje na stres związany ze skurczami. Często 
też z uwagi na zmęczenie rodzącej skraca się 
drugi okres porodu za pomocą próżnociągu lub 
kleszczy. Przy porodzie zabiegowym ważna 

jest dobra współpraca pomiędzy persone-
lem a rodzącą i bywa, że partner jest wtedy 
wypraszany z sali porodowej. Związane jest 
to też z czynnikami logistycznymi – miejsce 
na sprzęt itd. Poród zabiegowy jest wykony-
wany, by dziecko urodziło się w dobrym stanie, 
a także, by zmniejszyć ryzyko powikłań około-
porodowych u mamy. Nie należy więc paniko-
wać i demonizować porodów zabiegowych.

Bywa też, że należy ukończyć poród pomimo 
braku pełnego rozwarcia szyjki macicy i wtedy 
niemożliwy jest poród zabiegowy drogami 
natury. Zapada decyzja o cięciu cesarskim. 
Wiąże się to z wieloma przygotowaniami logi-
stycznymi – podpisanie zgody, podanie leków, 
przewiezienie pacjentki na salę operacyjną 
itd. W polskich realiach partner nie może 
być obecny na sali operacyjnej. Tata może 
zobaczyć swojego potomka, jak tylko zosta-
nie on wstępnie przebadany przez neonato-
loga i zaopiekowany (obmyty, ubrany) przez 
położne. W wielu szpitalach istnieje możli-
wość kangurowania – warto zapytać o to przed 
porodem. Po cięciu cesarskim świeżo upieczona 
mama zostaje przewieziona na salę wzmożo-
nego nadzoru, gdzie na chwilę może odwiedzić 
ją partner.
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Dobrym pomysłem jest wybranie się  
do szpitala kilka tygodni przed planowanym 
rozwiązaniem, by poznać topografię wybra-
nej placówki. Czasami można też „zwiedzić” 
salę porodową, jeśli jest akurat pusta i poroz-
mawiać z położnymi o zwyczajach panujących 
w danym szpitalu.

Co oczywiste, dla większości rodziców 
poród jest jednym z najistotniejszych wyda-
rzeń w życiu. Jednakże na sali pooperacyjnej 
(jak i połogowej – po porodach fizjologicznych 
i zabiegowych) przebywają też inne pacjentki, 
z rozmaitymi historiami (nie zawsze pozytyw-
nymi) i obecność partnerów innych pacjentek 
może być dla nich męcząca i trudna. Dlatego tak 
ważne jest, by uszanować prywatność innych 
pacjentek, a także nie utrudniać pracy perso-
nelowi – stąd ograniczenia w czasie odwiedzin. 
Kiedy mama czuje się już dobrze, warto rozwa-
żyć, by wyjść razem na korytarz czy do wyzna-
czonego na odwiedziny pokoju.

INDUKCJA PORODU

W znaczącym odsetku pierwszych ciąż dziecko 
wcale nie ma ochoty pojawić się na świecie 
w terminie (ustalona na początku ciąży data 
porodu). Konieczna jest wtedy wizyta u lekarza 
prowadzącego z USG i KTG – należy ocenić, czy 
maluszek ma się dobrze, ma odpowiednią ilość 
płynu owodniowego, jak pracuje łożysko itd. 
Jeśli wszystko jest w porządku, daje się dziecku 
dodatkowe 7 dni czasu. Jeśli do 41. tygodnia 
ciąży (7 dni po dacie porodu) poród nie rozpo-
czął się samoistnie, pacjentka powinna zostać 
skierowana do szpitala. Po terminie porodu 
(42 tygodnie ciąży) rośnie ryzyko obumar-
cia wewnątrzmacicznego oraz śmierci około-
porodowej dziecka. Dlatego też istotne jest, 
by pacjentki w 41. tygodniu ciąży przebywały już 
w szpitalu, gdzie są regularnie monitorowane –  
KTG i USG. W takich sytuacjach stosuje się tzw. 
indukcję porodu, czyli sztucznie pobudza się 
mechanizmy prowadzące do porodu. Indukcja 
porodu (jej sposób uzależniony jest od wielu 
czynników, m.in. rozwarcia szyjki macicy) 
może potrwać kilka dni, więc warto uzbroić się 
w cierpliwość.

Agnieszka Szymczak-Biały
lekarka specjalistka ginekolożka-położniczka, 

specjalistka seksuolożka. Pracuje w Centrum 

Medycznym Lekarze (ul. Ostrowska 363, Poznań), 

gdzie opiekuje się pacjentkami z rozmaitymi 

problemami oraz w Klinice InviMed, gdzie pomaga 

parom borykającym się z niepłodnością
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JAK POWSTAJE WIĘŹ 
pomiędzy rodzicami a dzieckiem?
Autor: Adam Stepnowski-Said

do wzrastania i rozwoju ogrodu, który będzie 
mniej lub bardziej bujny i żywy, w zależności 
od rodzaju nawozu, pogody, nasłonecznienia, 
środowiska oraz aktywności ogrodnika.

Więź albo mówiąc językiem psychologów 
– przywiązanie, to coś, co od wielu lat jest 
badane i opisywane przez filozofów, biolo-
gów, psychiatrów, psychologów, neuropsycho-
logów i innych. Zanim zacznę zanudzać defi-
nicjami i ustaleniami badaczy na ten temat, 
posłużę się cytatem pewnej trzylatki, która ma 
na imię Helena i która zgodziła się na wykorzy-
stanie swoich słów: „Bo jak jest mi smutno albo 
jak mnie coś boli i się do mamy przytulę, to się 
wtedy lepiej poczuję”.

Odpowiedź na pytanie postawione 
w tytule jest jednocześnie bardzo 
prosta i szalenie złożona. Dziecko 

przychodzi na świat wyposażone w goto-
wość, potrzebę, chęć i zdolność do nawiąza-
nia relacji z rodzicami. Wystarczy być przy nim 
i zaspokajać jego podstawowe potrzeby, aby 
obdarzyło nas uczuciem więzi, przynależności 
i bliskości. Koniec i kropka.

To wszystko prawda, jednocześnie zdrowy 
rozsądek podpowiada nam, że więź powstająca 
między rodzicami i dzieckiem może mieć więcej 
niuansów i odcieni niż niebo podczas zachodu 
słońca. Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę z tego, 
że powstawanie i rozwój tej relacji podobne jest 
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W moim odczuciu to zdanie wyjaśnia 
bardzo dużo. Pozwala zobaczyć więź nie 
tylko jako coś, co ma charakter emocjonalny 
i psychiczny, ale również głęboko cielesny 
i biologiczny (przytulenie się do mamy ma moc  
zmniejszania bólu). Widzimy tu również dwa 
aspekty więzi – z jednej strony to rodzic jest 
otwarty i uważny na dziecko, a z drugiej strony 
to dziecko aktywnie, a nawet świadomie, poszu-
kuje kontaktu z rodzicem, aby wyregulować 
swoje emocje. Z góry przepraszam wszystkich 
czytelników, że mimo tysiąca słów, które znaj-
dziecie poniżej, nie uda mi się prześcignąć małej 
Helenki w trafności i przenikliwości opisu tego, 
czym jest przywiązanie.

BEZPIECZNE PRZYWIĄZANIE –  
NA CZYM TO POLEGA?

„Przywiązanie” to termin opisany ponad 80 lat  
temu przez brytyjskiego psychologa Johna 
Bowlby’ego jako „instynktowna, oparta na mecha-
nizmach biologicznych, głęboka więź uczu-
ciowa pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem”.  
W swoich badaniach i przemyśleniach Bowlby 
i jego kontynuatorzy odkryli, że więź powstająca 
pomiędzy dzieckiem a opiekunem od pierw-
szych chwil po narodzeniu może mieć charakter 
bezpieczny lub pozabezpieczny.

Ten rodzaj przywiązania, o którym każdy 
rodzic marzy dla swojego dziecka, to przywią-
zanie bezpieczne. Dlaczego? Otóż na podsta-
wie kilkudziesięciu lat badań udało się ustalić, 
że dzieci, które mają bezpieczny styl przywią-
zania w relacji ze swoimi rodzicami są w stanie 
przenieść to poczucie bezpieczeństwa na kolejne 
ważne relacje w swoim życiu. Styl przywiązania 
będzie miał wpływ na ich stosunek do ludzi, 
z którymi będą budować relacje w dorosłości, 
będzie wpływać na to, jak będą postrzegać i trak-
tować same siebie, będzie też określać ich stosu-
nek i nastawienie do świata w ogóle.



23

BEZPIECZNE PRZYWIĄZANIE –  
SKĄD SIĘ BIERZE?

Jeżeli już jesteś lub za chwilę będziesz rodzicem 
małego dziecka i nadal czytasz te słowa, zamiast 
zajmować się swoim maluchem lub wykorzystać 
ten moment na chwilę odpoczynku, wyjaśnienie 
może być tylko jedno. Zaciekawiło cię zjawisko 
bezpiecznego przywiązania i chcesz się dowie-
dzieć, jak je osiągnąć w relacji ze swoim dzieckiem.

Osoby, które w dzieciństwie mają 
bezpieczną więź ze swoimi rodzicami, 
w przyszłości potrafią bardziej:

 ~ cieszyć się większym szczęściem 
wspólnie z rodzicami,

 ~ mniej złościć się na rodziców,
 ~ zwracać się do rodziców po pomoc 

w kłopotach,
 ~ samodzielnie rozwiązywać problemy, 
 ~ lepiej dogadywać się z przyjaciółmi,
 ~ utrzymywać trwałe przyjaźnie,
 ~ rozwiązywać problemy z przyjaciółmi,
 ~ mieć lepsze relacje z braćmi i siostrami,
 ~ mieć wyższą samoocenę,
 ~ wiedzieć, że większość problemów 

będzie miała rozwiązanie,
 ~ ufać, że przytrafią im się dobre rzeczy,
 ~ zaufać ludziom, których kochają,
 ~ wiedzieć, jak być życzliwym dla osób, 

które są wokół nich.

(źródło: Raising a Secure Child, Hoffman,  
Cooper, Powell, 2017)

BLISKOŚĆ JUŻ NA STARCIE, 
A NAWET CHWILĘ PRZED

Mam dla ciebie dobrą wiadomość! W przy-
padku relacji matka-dziecko na budowa-
nie więzi nie trzeba czekać do urodzenia, ten 
proces już się rozpoczął. Współczesne bada-
nia z zakresu neoronauki dowodzą, że dzięki 
kontaktowi z wodami płodowymi, noworo-
dek potrafi odróżnić zapach swojej mamy  
od innych zapachów oraz odróżnia smak jej 
mleka od innych smaków. Natomiast dzięki 
intensywnemu rozwojowi narządu słuchu i kory 
mózgu w okresie trzeciego trymestru nowo-
rodek rozpoznaje głos swojej mamy, a nawet 
reaguje na rytm jej serca i potrafi go odróżnić 
od innych serc. Najprawdopodobniej to tylko 
niewielka część tego, co już jest w relacji matka- 
-dziecko od samego początku, a nawet wcześniej. 
Istnieją też zależności działające w drugą stronę,  
np. już w pierwszych dniach po narodzeniu matki 
często są w stanie instynktownie rozpoznać 
różnice w tonie płaczu dziecka i na tej podsta-
wie określić, jaką potrzebę komunikuje nowo-
rodek. Ponadto naukowcom udało się wykazać, 
że słuchanie płaczu dziecka aktywuje u matki  
te rejony mózgu, które odpowiedzialne  
są za odpowiednią reakcję, czyli ruch w kierunku 
dziecka, podnoszenie, przytulanie i mówienie 
do dziecka.
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To tylko niektóre przykłady wskazujące na fakt,  
że zarówno dziecko, jak i rodzic są ewolu-
cyjnie i biologicznie przygotowani do tego, 
aby nawzajem na siebie reagować i wspól-
nie budować przywiązanie. Nie chodzi tu 
tylko o samo dostrzeżenie faktu, że połącze-
nie na poziomie ciała przed urodzeniem tworzy 
u matek i niemowląt więź, która często trwa 
też później. Dzieci przywiązują się również 
do swoich ojców, dziadków lub innych osób, 
których spojrzenie mówi: „Jestem i będę przy 
tobie”, pod warunkiem, że osoby te dotrzymają 
potem tej obietnicy w większości przypadków.

Jest w tym coś niesamowitego, że nowo-
rodek pojawia się na świecie z aż tak silnym 
instynktem bycia blisko nas. Nie wystar-
czy mu jakikolwiek dorosły, nawet jeśli wielu 
dorosłych może zapewnić jedzenie, ciepło 
i ochronę niezbędną do fizycznego przetrwania 
dziecka. Wyniki badań sugerują, że niemow-
lęta natychmiast zakochują się w twarzy 
swojego rodzica, pomimo że ledwo mogą 
skupić na niej swój wzrok, potrafią już wyczuć 
jego miłość i oddanie. Dziecko intuicyjnie 
wyczuwa pozytywne intencje rodzica, nawet 
jeśli rodzic sam jeszcze nie jest pewien, jak 
pomagać dziecku zrozumieć ten zagmatwany 
świat i znaleźć w nim coś wartościowego.

CO JEST NIEZBĘDNE  
DO POWSTAWANIA  
BEZPIECZNEGO PRZYWIĄZANIA?

Bezpieczne przywiązanie będzie powstawać 
u dziecka w sposób naturalny, gdy rodzic lub 
inny główny opiekun potrafi:

 ~ pomóc dziecku poczuć się bezpiecz-
nie, gdy jest przestraszone lub czuje się 
niekomfortowo,

 ~ pomóc dziecku poczuć się wystarczająco 
pewnie, by mogło poznawać, eksplorować 
świat, co jest konieczne do rozwoju,

 ~ pomóc dziecku w akceptowaniu i radzeniu 
sobie z jego własnymi doświadczeniami 
emocjonalnymi,

 ~ towarzyszyć dziecku w zabawie i przeżywa-
niu pozytywnych emocji.
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Te cztery punkty to dobra wiadomość dla  
wszystkich ojców. Z każdym kolejnym dniem 
życia waszego dziecka biologiczna zależ-
ność matka-dziecko będzie troszeczkę mniej  
kluczowa, a coraz większe znaczenie będzie 
miała potrzeba odkrywania, badania  
tego, co nowe. Przywiązanie ma swoją 
hierarchię, na pierwszym miejscu może być 
tylko jedna osoba i to do tej osoby będzie 
kierować się małe dziecko w sytuacji poczu-
cia zagrożenia. Najczęściej jest to matka, 
jednak żyjemy w XXI wieku i życie jest dużo 
bardziej zróżnicowane niż kiedyś. Układ 
nerwowy homo sapiens charakteryzuje się 
ogromną plastycznością i jest w stanie dosto-
sować się do takiej sytuacji, jaką zastanie 
po urodzeniu przy założeniu pozytywnych 

intencji i gotowości do budowania relacji 
z maluszkiem, o której czytaliśmy powyżej. 
Wszystko ułoży się bardzo dobrze.

CYKL ZBLIŻANIA I ODDALANIA SIĘ

Towarzysząc małemu dziecku od samego 
początku, zauważymy, że przywiązanie 
kieruje się dwoma podstawowymi i pozornie 
sprzecznymi potrzebami, które w rzeczywi-
stości możemy sobie wyobrazić jako zamy-
kający się krąg, który wciąż się kręci, kręci 
i kręci. Dzieci, kiedy czują się bezpiecznie, 
potrzebują poznawać i eksplorować. Wtedy 
oddalają się od nas, aby badać swoje bliż-
sze i dalsze otoczenie. Po chwili ich poziom 
poczucia bezpieczeństwa będzie spadać. 
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Można to porównać do telefonu, w którym 
rozładowuje się akumulator i po chwili potrze-
buje wrócić, podłączyć się do emocjonalnej 
ładowarki, uzupełnić poziom energii i poczu-
cia bezpieczeństwa. Po chwili nasyci się naszą 
bliskością i ruszy na kolejną wyprawę. Ten cykl  
może powtarzać się kilka razy na minutę, 
tysiąc razy dziennie i będzie wyglądać inaczej 
na różnych etapach rozwoju.

 ~ Na początku wasz niemowlak, leżąc 
bezpiecznie w waszych ramionach, będzie 
niepewnie rozglądać się po pokoju, koncen-
trując się głównie na tym, co jest jasne, 
świecące i wyraźne, a kiedy te bodźce 
staną się dla niej lub dla niego zbyt inten-
sywne, spłoszone oczka maluszka szybko 
wrócą do bezpiecznego kształtu twarzy 
i oczu taty lub mamy.

 ~ Te wycieczki wzrokiem z czasem zmienią się 
w turlanie i czołganie się po podłodze, 
a potem raczkowanie. Taki czołgający się 
bobas potrafi oddalić się tak daleko, jak 
mu na to pozwala podłoga, by po chwili 
do nas wrócić, panicznie bojąc się jakiegoś 
nowego dźwięku (np. przewróconej przez 
siebie lampy) i szukając naszej ochrony oraz 
pomocy w ogarnięciu powodzi sprzecznych 
uczuć, które się pojawiają i nie wiadomo,  
co z nimi zrobić. Na tym etapie dziecko 
wciąż postrzega nas jako wszechpotężnych 
i wszechmogących. Cieszmy się, to minie.

 ~ Kolejny etap to nauka chodzenia, szaleń-
stwa na placu zabaw, upewnianie się 
wzrokiem, że rodzice mnie widzą i mogę 
zjechać ze zjeżdżalni. Tu u dzieci może się 
pojawić poczucie bycia superbohaterami, 
którzy nikogo i niczego już nie potrzebują. 
To poczucie mija bardzo szybko, a otwarte 
ramiona rodziców są jak lotniskowiec, 
na którym dzieci nie raz będą lądować 
z płaczem, smutkiem, żalem, złością i wście-
kłością, którą będzie trzeba przyjąć, wytulić, 
wycałować, wygłaskać, zrozumieć i docenić.

 ~ Potem rozstawanie się w żłobku, przed-
szkolu, szkole i upewnianie się, że twarz 
i ciało rodzica pokazują mi, że to wystarcza-
jąco bezpieczne miejsce, że panie są wystar-
czająco OK, że mogę tu zostać na kilka godzin 
i że rodzice NA PEWNO po mnie wrócą. Jeżeli 
do tej pory nie mieliśmy okazji przepraco-
wać kopalni lęków i strachów, które noszą 
w sobie nasze dzieci (i my sami też), to przy-
gotujmy się na całe złoża i pokłady tych 
emocji. Będziemy spokojnie je przyjmować, 
porządkować, akceptować, oddychać.

 ~ Kolejny etap to dojrzewanie i zaspokaja-
nie potrzeb niezależności/przynależności 
poprzez niekończące kłótnie się z rodzicami 
i w ten sposób udowadnianie sobie, że: 
 „ufff, jestem wciąż dla nich ważny, skoro mi 
nie pozwalają grać do północy na kompute-
rze, to znaczy, że im na mnie zależy. Mogę 
spokojnie odetchnąć, a jutro zrobię im jazdę 
o coś innego”. Chwile bliskości, które wyna-
grodzą nam ten okres burzy i naporu, będą 
polegały na niby przypadkiem, „bo przecież 
tu tak ciasno”, przytuleniu się do rodzica 
na kanapie podczas wspólnego oglądania 
strasznego serialu na Netflixie.
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 ~ Potem nasze bezpiecznie przywiązane, pełno-
letnie dziecko znajdzie w sobie potrzebę 
i odwagę, aby wyprowadzić się od nas w celu 
rozpoczęcia nauki/pracy, a potrzeby bliskości 
zaspokajać będzie, łaskawie przywożąc nam 
swoje brudne pranie i ochoczo pustosząc nam 
lodówkę raz na jakiś czas. To również czas, 
kiedy już będzie potrafiło i chciało budować 
własne, oparte na wzajemności bezpieczne 
więzi z innymi młodymi dorosłymi.

Jeśli nasza relacja będzie oparta na blisko-
ści, miłości i przywiązaniu, to kolejnym krokiem 
będzie podzielenie się z nami tym, co dla nich 
najcenniejsze, czyli przywiezienie nam wnuków 
do opieki na weekend/wakacje i cykl budowania 
więzi zacznie się na nowo. To oczywiście tylko 
przykładowy cykl rozwoju człowieka, który 
z przymrużeniem oka ma zilustrować to, jak 
rozwija się więź na przestrzeni życia. Jak wiemy, 
współcześnie dróg i możliwości w życiu jest 
wiele, każda z nich może prowadzić do szczęścia  
i samorealizacji.

CO ROBIĆ, A CZEGO LEPIEJ NIE?

Zadanie rodzica, który chce zadbać o bez- 
pieczny styl przywiązania dla swojego dziecka, 
polega na towarzyszeniu dziecku na całej 
drodze wokół cyklu, we wszystkich emocjach 
przeżywanych przez dziecko i przy każdej 
potrzebie, którą dziecko będzie do nas kiero-
wać. Każdy rodzic dość szybko odkryje, że zada-
nie to jest łatwe przy niektórych emocjach/
potrzebach i piekielnie wymagające przy 
innych. Często łatwo jest nam towarzyszyć, kiedy 
dziecko jest zadowolone i zaciekawione, a trud-
niej jest nam być przy naszych maluchach, kiedy 

przeżywają smutek, złość i lęk. Niejednokrotnie 
w tych sytuacjach poczujemy silną, wręcz auto-
matyczną potrzebę, żeby pocieszać, rozśmie-
szać, żartować, odwracać uwagę naszych dzieci, 
bagatelizować, a może nawet spróbować prze-
konać ich, że nie czują tego, co czują, a w skraj-
nych przypadkach może nam się zdarzyć, 
że będziemy nawet zaprzeczać uczuciom lub 
zakazywać ich. To naturalne, to międzypoko-
leniowa sztafeta niechcianych emocji, uczuć 
i potrzeb, którą pokolenia przekazują sobie  
od setek lat. Niektórzy psychologowie zwra-
cają uwagę na to, że nie mamy świadomego 
wpływu na to, co pojawia się w naszych reak-
cjach emocjonalnych, nawet myśli i skojarzenia 
po prostu pojawiają się nam w głowie, niejed-
nokrotnie zaskakując nas samych. Dopiero 
poziom świadomej refleksji i decyzji zależą 
całkowicie od nas.

Zatem kiedy nasza córka wytarga za warkocz 
młodszą siostrę, walcząc o miejsce przed tele-
wizorem, to naturalne, że się przestraszymy 
i wkurzymy, natomiast co dalej zrobimy z tymi 
emocjami, jakie decyzje podejmiemy i jak 
będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi, to już 
zależy od naszej decyzji, a te decyzje będą kształto-
wać rodzaj więzi między nami a naszymi dziećmi.
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KONIEC, CZYLI POCZĄTEK

Więź buduje się w setkach i tysiącach codzien-
nych interakcji, w prostych, zwykłych czynno-
ściach, nad którymi najczęściej się nie zastana-
wiamy – uśmiech, grymas zdziwienia, zaciśnięte 
zęby, podnoszenie, prowadzenie za rękę, branie 
na ręce, pomaganie, wyręczanie, ignorowa-
nie, śmiech i żartowanie wspólnie z dzieckiem, 
żartowanie i śmianie się z dziecka, reagowa-
nie na sygnały dziecka, reagowanie z wyprze-
dzeniem, niereagowanie, pozwalanie zawsze 
na wszystko, rozsądne stawianie granic, zabra-
nianie prawie wszystkiego.

Jedno jest pewne i gwarantowane, na drodze 
do bezpiecznego przywiązania będziemy się 
potykać i popełniać błędy. To bardzo dobrze, 
ponieważ będziemy też odnajdywać właściwą 
drogę i naprawiać błędy, a dzięki temu poczucie 
bezpieczeństwa naszych dzieci będzie się umac-
niać i gruntować, będą żyły w przekonaniu, 

że poczucie bezpieczeństwa nie płynie z bycia 
idealnym i nieomylnym, tylko stąd, że błędy 
można naprawiać i wracać na właściwą ścieżkę. 
Czego serdecznie życzę nam wszystkim.

Adam Stepnowski-Said
psycholog, psychoterapeuta, facylitator metody  

Circle of Security® Parenting Training™,  

pracuje w ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia 

psychicznego małych dzieci
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JAK BYĆ ZEBRĄ? 
Czyli krótki przewodnik o tym, 
jak odnaleźć się w zmianie
Autorka: Anna Giżycka

Wrażenie, że dziecko „pojawiło się”, że zdarzyło się 
to nagle, może być odczuwane przez wielu rodzi-
ców. Z każdym kolejnym dzieckiem to poczucie 
może się zmieniać. Każde dziecko jest inne, zatem 
następne również może zaskoczyć i spowodować, 
że rodzice znajdą się w zupełnie nowej sytuacji.

CO MOŻEMY?

Możemy dostrzec siebie i rozwijać własną elastycz-
ność psychologiczną oraz rezyliencję. Obydwa 
określenia odnoszą się do otwartości, umiejętno-
ści dostrzegania i zaspakajania swoich potrzeb. 
Rodzic zapyta pewnie: „Dlaczego mam myśleć 
o sobie, przecież to dziecko jest najważniejsze?”. 
Słyszałeś / słyszałaś o zasadzie zakładania maski 

Zmiana – w kontekście zajścia w ciążę 

i pojawienia się na świecie dziecka – 

to rzecz naturalna. Teoretycznie wiemy, 

że wiele rzeczy w naszym życiu ulegnie zmianie. 

Czy jednak na poziomie emocjonalnym zdajemy 

sobie sprawę z tego, co nas czeka? Czy jesteśmy 

w stanie przygotować się na wszelkie ewentu-

alności i sytuacje? Z dużym prawdopodobień-

stwem, z perspektywy matki, psychoterapeutki 

i specjalistki ds. psychoprofilaktyki, która prze-

żyła tę rewolucję, mogę odpowiedzieć – nie.

Zwrot „pojawienie się dziecka” ma swoje 
uzasadnienie. Pomimo dziewięciomiesięcz-
nego okresu oswajania tematu i tak ostatecz-
nie wszystko jest nowe, inne i niespodziewane. 
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tlenowej w samolocie? Najpierw tę maskę zakłada 
rodzic, który następnie zakłada maskę dziecku. 
Dokładnie o to chodzi, aby być dostępnym fizycz-
nie, emocjonalnie i odpowiadać na potrzeby 
dziecka oraz partnerki / partnera, warto najpierw 
prawdziwie zadbać o siebie.

CZYM JEST REZYLIENCJA?

Zasoby mentalne, takie jak determinacja, poczu-
cie własnej wartości i życzliwość, stanowią 
o naszej rezyliencji, czyli umiejętności radze-
nia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła 
wyzwaniom na drodze do wykorzystania poja-
wiających się możliwości. Wspomniana umiejęt-
ność nie tylko pomaga nam uporać się ze stratą 
i traumą. Prawdziwa rezyliencja sprzyja dobro-
stanowi, to jest podstawowemu poczuciu szczę-
ścia, miłości i spokoju. Co niezwykłe, w miarę 
uwewnętrzniania doświadczeń dobrostanu 
budujemy wewnętrzne siły, które z kolei zwięk-
szają naszą rezyliencję. Dobrostan i rezyliencja 
są ze sobą sprzężone. Neurobiologia pokazuje, 
że to możliwe – mamy jako ludzie taką supermoc.

JAK ROZWIJAĆ REZYLIENCJĘ?

Być może wydaje się to skomplikowane, lecz 
tak naprawdę to proste i intuicyjne. Mózg działa 
w taki sposób (do wyładowań neuronów docho-
dzi od pięciu do pięćdziesięciu razy na sekundę), 
że możesz rozwijać rezylientny dobrostan wiele 
razy dziennie, poświęcając na to każdorazowo 
nie więcej niż minutę. To nie jest szybkie rozwią-
zanie. Musisz ćwiczyć mózg tak samo, jak ćwiczysz 
mięsień, żeby wywołać w nim zmianę – wysiłki 
z biegiem czasu się zsumują.

Choć to stwierdzenie jest truizmem, to jednak 
pozostaje aktualne: życie to podróż. W trakcie tej 
długiej drogi potrzebne są nam odpowiednie 
zapasy i narzędzia.

Każdy człowiek ma trzy podstawowe 
potrzeby: bezpieczeństwa, satysfakcji i więzi, 
które są zakorzenione w historii ewolucji naszego 
gatunku. Choć środowisko, w którym żyjemy, 
w ciągu ostatnich dwustu tysięcy lat bardzo się 
zmieniło, to jednak mózg człowieka pozostał 
w znacznej mierze taki sam. Mechanizm neuro-
nowy, który umożliwiał naszym przodkom 
zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa poprzez 
znajdowanie schronienia, potrzeby satysfakcji 
poprzez zdobywanie pożywienia i potrzeby więzi 
poprzez łączenie się z innymi, nadal funkcjonuje 
w twoim mózgu.

Ludzie zaspokajają swoje potrzeby na cztery 
główne sposoby poprzez:

 ~ rozpoznawanie, co jest prawdziwe,
 ~ zapewnianie sobie niezbędnych zasobów,
 ~ regulowanie myśli, uczuć i działań,
 ~ umiejętne odnoszenie się do innych  

i do świata.
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Zestawiając owe cztery sposoby z występu-
jącymi u wszystkich ludzi trzema wspomnianymi 
potrzebami, otrzymujemy dwanaście podstawo-
wych sił wewnętrznych.

Owe zasoby psychiczne można rozwijać 
stopniowo, krok po kroku, jak podczas wędrówki 
drogą. Wszystko rozpoczyna się od współczucia 
– początkowo dla siebie, ponieważ rozpozna-
wanie własnych głębokich potrzeb i pragnienie 
zrobienia czegoś, żeby owe potrzeby zaspokoić, 
to pierwszy, niezbędny krok. Droga kończy się 
na szczodrości, ponieważ rozwijanie dobra 
w sobie pozwala coraz więcej dawać innym.

Rozwijając owe siły i stając się bardziej rezy-
lientnym, zaczniesz odczuwać mniej niepokoju 
i podenerwowania, będziesz rzadziej rozczaro-
wany i sfrustrowany, mniej samotny, skrzyw-
dzony i niezadowolony. A rozmaitym życiowym 
zdarzeniom będziesz wychodził naprzeciw  
ze spokojem, zadowoleniem i miłością w swoim 
wnętrzu1.

CZYM JEST ELASTYCZNOŚĆ 
PSYCHOLOGICZNA?

„Elastyczność psychologiczna” to pojęcie używane 
do określenia zdolności do otwartego myślenia, 
odczuwania, uczestnictwa w doświadczaniu 
tu i teraz oraz kierowania się w życiu ku temu,  
co dla nas istotne – przy jednoczesnym budowa-
niu nawyków, które nas w tym wspierają.

Jej istotą jest realizowanie swoich celów 
i potrzeb wynikających z własnych wartości, 
niezależnie od pojawiających się przy tym nega-
tywnych myśli bądź stanów emocjonalnych. 
Chodzi więc o to, aby podążać za ważnymi dla 
siebie rzeczami nawet wtedy, gdy pojawiają się 
po drodze przeszkody i trudne sytuacje.

Potrzeby

Sposoby zaspokajania potrzeb

Rozpoznawanie 
Zapewnianie  

zasobów 
Regulowanie Odnoszenie się

Bezpieczeństwo współczucie siła charakteru spokój odwaga

Satysfakcja uważność wdzięczność motywacja aspiracja

Więź uczenie się wiara w siebie bliskość szczodrość

1 Hanson R., Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia, Sopot 2018, s. 10–11.
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JAK ROZWIJAĆ ELASTYCZNOŚĆ 
PSYCHOLOGICZNĄ?

Umiejętności składające się na elastyczność 
psychologiczną można rozwijać. Każda osoba 
ma inne predyspozycje powstałe na drodze 
biologicznej i środowiskowej, które sprawiają, 
że ze swojej natury jest bardziej lub mniej 
elastyczna, jednak jednocześnie każdą z tych 
umiejętności można zacząć wzmacniać i bez 
znaczenia jest to, jaki był jej poziom wyjściowy.

Rozwijanie elastyczności psychologicznej 
opiera się przede wszystkim na praktykowa-
niu każdej z sześciu umiejętności. Nie zawsze 
jest to proste na co dzień, dlatego warto kiero-
wać się krótkimi wytycznymi przedstawionymi 
przez Stevena C. Hayesa, znawcę elastyczności 
psychologicznej i współtwórcę terapii akceptacji 

i zaangażowania (acceptance and commitment  
therapy – ACT). Pisze on, że elastyczność psy- 
chologiczną rozwijamy, gdy:

 ~ patrzymy na swoje myśli z dystansu i wybie-
ramy ważne dla nas rzeczy bez względu 
na to, co te myśli podpowiadają,

 ~ zauważamy, że mamy różne historie na swój 
temat i staramy się nie patrzeć na siebie 
przez ich pryzmat,

 ~ pozwalamy sobie na odczuwanie emocji, 
nawet wtedy, gdy są bolesne, nie szukając 
natychmiastowego rozwiązania,

 ~ kierujemy uwagą intencjonalnie, zauważając 
to, co dzieje się tu i teraz, w nas i poza nami,

 ~ wybieramy kierunki, które są dla nas ważne 
i w których stronę chcemy w życiu iść,

 ~ kształtujemy nawyki, które wspierają nasze 
wybory i angażujemy się w działanie.
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Badania pokazują, że elastyczność psycho-
logiczna jest umiejętnością, która wspiera zdro-
wie psychiczne i fizyczne. Elastyczność psycho-
logiczną można rozwijać samodzielnie bądź 
podczas psychoterapii2.

Zachęcam Was do sięgnięcia po dwie książki: 
„Umysł wyzwolony” Stevena C. Hayesa oraz 
„Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju,  
siły i szczęścia” Ricka Hansona. Warto również 
obejrzeć ich wystąpienia dostępne na YouTube.

PO CO TO WSZYSTKO?

Około dwa miliony lat temu ludzki mózg zaczął 
stawać się mądrzejszy. Typowe funkcje „nowych 
struktur mózgu” to: wyobrażenia, planowa-
nie, przewidywanie, rozpamiętywanie, reflek-
sja, celowa koncentracja. O ile te umiejętno-
ści pozwalają nam się rozwijać i się chronić, 
to potrafią też nas obciążać. Wyobraźmy sobie 
pasącą się na sawannie zebrę, którą atakuje lew. 
Zebra ucieka, pościg się kończy, a zebra wraca 
i ponownie się pasie. Nasz „nowy mózg” powo-
duje, że przywołujemy wspomnienia, analizu-
jemy, fantazjujemy i czegoś się spodziewamy. 
Inne zwierzęta nie potrafią się zamartwiać, nasz 
umysł potrafi, w związku z tym może wpaść 
w pułapkę ciągłego myślenia i udręczenia.

2 Harris R., Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce, Gdańsk 2021, s. 1–21.
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TERAZ ROZUMIESZ?

Warto inwestować w siebie, aby móc wybie-
rać, o czym i w jaki sposób myślę, a co za tym 
idzie – jak się czuję. Warto wiedzieć, jak unik-
nąć pułapki, którą zastawia na nas „nowy mózg”. 
Dzięki elastyczności psychologicznej i rezy-
liencji będziesz mógł / mogła dostrzec siły 
wewnętrzne, które w tobie drzemią, będziesz 
mógł / mogła wykorzystać je w wichurze zmian, 
które są wpisane w nasze życie, również to, które 
właśnie przychodzi na świat.

Dostrzegaj swoje emocje i przeżywaj je 
(to bardzo ważne!) w sposób bezpieczny dla 
siebie i innych. Im częściej będziesz je zauwa-
żał / zauważała i dasz sobie prawo do ich prze-
żywania, tym rzadziej doświadczysz uczucia 
„zalewania” emocjami.

Kiedy będziesz dostrzegał / dostrzegała 
wszystkie swoje emocje, bardziej dostępne 
będą dla ciebie również te ciepłe i wspierające: 
bycie troskliwym, wyrozumiałym, otwartym, 
zaciekawionym, zaangażowanym, współczują-
cym w stosunku do siebie, partnerki / partnera 
i dziecka.

Anna Giżycka
pedagożka, psychoterapeutka, w Regionalnym 

Ośrodku Polityki Społecznej zajmuje się psychoprofi-

laktyką, twórczyni Kampanii #PrawdziwiLudzie
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PRZED  
NARODZENIEM DZIECKA – 
o czym tata powinien pamiętać
Autorka: Karolina Wyrembek-Urban

JAK PRZYGOTOWAĆ TORBĘ  
DO SZPITALA?

Zdarzają się różne sytuacje wymagające wcze-
śniejszej hospitalizacji. Dlatego najlepiej, gdy torba 
do szpitala jest gotowa najpóźniej w 34. tygod- 
niu ciąży.

Co może być potrzebne w szpitalu?
 ~ Dokumenty: karta ciąży, wyniki badań, 

dowód osobisty.
 ~ Koszula do porodu: 1 sztuka, koszule 

na oddział położniczy: 1–2 sztuki.
 ~ Klapki, szlafrok, dwa ręczniki, bielizna z siatki, 

oddychająca: 2–3 sztuki.

Zbliżające się narodziny dziecka to dla 

obojga partnerów duże wyzwanie. 

Warto więc wspólnie przygotować się 

do nadchodzącej nowej rzeczywistości, jesz-

cze w czasie, kiedy przyszła mama jest w ciąży. 

Rola mężczyzny jest w tym okresie niezwykle 

ważna. Widząc zaangażowanego i spokoj-

nego mężczyznę, kobieta będzie czuć się 

bezpieczna i zaopiekowana, a to pozwoli wam 

razem świadomie wejść w czas rodzicielstwa. 
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 ~ Kosmetyki pierwszej potrzeby dla mamy: 
żel pod prysznic bezzapachowy, szampon, 
mydło w płynie hipoalergiczne.

 ~ Woda do picia – butelka z filtrem dla mamy.
 ~ Przy samym porodzie może przydać się 

oliwka do masażu, termofor lub playlista 
z ulubioną muzyką. 

 ~ Warto spakować także małe przekąski,  
np. batoniki wysokobiałkowe, żelki, banany.

 ~ Strój dla osoby towarzyszącej: luźny, wygodny, 
umożliwiający kontakt skóra do skóry.

 ~ Ewentualnie laktator i własna butelka.

W poznańskich szpitalach pacjentka otrzy-
muje podkłady poporodowe i podpaski.

Dla dziecka:
 ~ Pieluszki tetrowe: 2 sztuki.
 ~ Chusteczki nawilżane. 

W szpitalu najczęściej są zapewnione kafta-
niki i pieluszki na cały pobyt.

KOBIETA W POŁOGU

Kobieta po porodzie przebywa w szczególnym 
okresie zwanym połogiem. Z definicji połóg 
to czas 6 tygodni po porodzie, w którym organizm 
kobiety wraca do stanu sprzed ciąży, niezależnie  
od rodzaju porodu. Jednocześnie organizm kobiety 
przeżywa wiele zmian zarówno fizycznych, jak 
i emocjonalnych, w których adaptuje się do nowej 
roli. Ciąża i poród to duży wysiłek dla organizmu 
kobiety. A połóg to czas regeneracji i poznawania 
się z dzieckiem. W różnych kulturach czas po poro-
dzie wygląda inaczej, ale rzadko kiedy kobieta 
zostawiana jest sama sobie. Najczęściej wspiera 
ją partner lub bliskie kobiety w jej otoczeniu.

Kiedy będziecie razem po porodzie? Wypis 
ze szpitala kobiety z dzieckiem następuje  
po 2. dobie, jeśli wszystko z dzieckiem i mamą 
przebiega prawidłowo. Po cięciu cesarskim pobyt 
w szpitalu może być dłuższy i trwać od 2 do 4 dni.

CO SIĘ ZMIENIA? 

Aby kompleksowo pisać o zmianach, trzeba 
je podzielić na dwie kategorie – zmiany fizjo-
logiczne i zmiany zachodzące w obszarze 
emocjonalnym.

Zmiany fizjologiczne
W połogu macica obkurcza się i oczyszcza, aby 
wrócić do stanu sprzed ciąży. Towarzyszy temu 
krwawienie z macicy, czyli odchody połogowe. 
Na początku są obfite i krwiste, później różowo-
-brązowe, a na końcu, czyli bliżej 4.–6. tygodnia, 
śluzowe i zanikające. Po porodzie naturalnym 
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z pęknięciem krocza (które się zdarza i jest 
fizjologiczne) lub jeśli było konieczne nacię-
cie krocza, zakładane są szwy, które usuwa się  
po ok. 7 dniach. Zajmuje się tym położna 
rodzinna. Warto pamiętać, że takie miejsce 
to rana, która może powodować ból. Ważne, 
aby kobieta w tym czasie nie siadała „na kroczu” 
i często wietrzyła ranę na podkładzie poporodo-
wym. Na początku mogą pojawić się też trudno-
ści z czynnościami fizjologicznymi, np. z odda-
waniem moczu czy stolca. Kobieta po porodzie 
nie powinna też dźwigać – fotelik samochodowy, 
wanienka z wodą, wózek są to rzeczy ciężkie 
i nie należy ich podnosić przez ok. 6–8 tygodni. 
Może to osłabić mięśnie dna miednicy. Jak tego  
uniknąć? Ważna jest profilaktyka po poro-
dzie w czasie naturalnych czynności, takich jak  
np. wstawanie. Powinno wykonywać się je przez  
bok, tak jak w czasie ciąży, aby nie napinać 
mięśni prostych brzucha.

Zmiany emocjonalne
Nowa sytuacja może doprowadzić do wystąpie-
nia syndromu zwanego baby blues, czyli smutku 
poporodowego związanego z nową rolą i nowymi 
obowiązkami (nie mylić z depresją poporodową). 
Pojawia się on w ciągu 10 dni po porodzie, najczę-
ściej ok. 3.–5. doby. Uważa się, że 80% kobiet 
odczuwa ten syndrom po urodzeniu pierwszego 
dziecka. Jego występowanie może być spowodo-
wane zmianami hormonalnymi, przede wszyst-
kim spadkiem progesteronu i kortykotropiny, 
a nagłym wzrostem oksytocyny i prolaktyny. Taka 
nagła burza hormonalna może powodować zabu-
rzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Drugą istotną rzeczą jest stres związany z nową 
rolą i przeżyciami okołoporodowymi.

Objawy baby blues to obniżenie nastroju, płacz-
liwość, niepewność, brak wiary we własne siły, 
chwiejność emocjonalna i napięcie psychiczne. 
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W prawidłowym przebiegu objawy ustępują 
samoistnie do 2 tygodniach. W tym czasie 
szczególnie ważny jest odpoczynek i sen. Kiedy 
dziecko śpi, mama też powinna przysypiać. 
Rozmowa, obecność bliskiej osoby, okazanie, 
że jesteście w tym razem, pozwala szybciej wrócić  
do komfortu psychicznego. Czasami warto 
skorzystać też z rozmowy z położną lub psycho-
logiem, którzy dostarczą specjalistycznego wspar-
cia i ocenią, czy w danym przypadku nie ma ryzyka 
depresji poporodowej.

TAJEMNICA LAKTACJI

Jako doradca laktacyjny, który na co dzień 
odwiedza młodych rodziców w trakcie porad 
laktacyjnych, chciałabym wspomnieć również, 
że połóg jest związany z rozwojem laktacji, która 
na początku może być wyzwaniem. Możliwe, 

że będzie trzeba zawalczyć o to, aby maluszek 
był karmiony piersią. Dowiedziono, że osoby 
najbliższe, jak mąż, partner, mają ogromny 
wpływ na udaną laktację. Wasze podejście  
do karmienia piersią i wiedza o laktacji mogą 
być bezcenne. Wsparcie kobiety rozpoczynają-
cej karmienie piersią to najlepszy doping, jaki 
możecie dać, poprzez wysłuchanie i okazanie 
zrozumienia oraz nieocenianie.

Wyzwania laktacyjne, jakie mogą pojawić się 
na początku laktacji:

 ~ bolące lub poranione brodawki – w tym czasie 
bardzo ważna będzie pomoc i podawanie 
dziecka. Prawidłowa technika karmienia i pozy-
cja mamy pomoże uniknąć zaostrzenia sytu-
acji. Po nakarmieniu może zaistnieć potrzeba 
przejmowania maluszka, aby mama miała 
czas na pielęgnację i wietrzenie brodawek;
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 ~ nawał pokarmu – ok. 2.–6. doby może poja-
wić się nawał pokarmu, który powoduje, 
że nagle w piersiach jest 10-krotnie więcej 
pokarmu niż w pierwszych dobach. Kobieta 
w tym czasie może potrzebować rozluź-
nienia piersi przed karmieniem dziecka 
pod ciepłym prysznicem lub wilgotnym okła-
dem. To powinno ułatwić wypływ pokarmu. 
A po karmieniu warto zrobić chłodny okład 
na ok. 10 minut. Nawał powinien ustąpić  
po 2 dobach i po nim piersi są już bardziej mięk-
kie, co często powoduje obawę, czy pokarm 
na pewno jest. Drogie mamy, nie martw-
cie się, pokarm w piersiach na pewno jest!

 ~ technika karmienia – od pierwszych dni 
najważniejsza jest prawidłowa technika 
karmienia i wygodna pozycja dla mamy 
karmiącej. Karmienie naturalne jest również 
potrzebne dziecku w nocy (ok. 1–2 razy, 
jeżeli lekarz lub położna nie zaleci inaczej). 
Pomocne będzie podawanie dziecka  
do karmienia przez partnera. Warto znać 
wskaźniki skutecznego karmienia, które 
pozwolą na ocenę, czy dziecko się najada.

W czasie codziennych czynności obecność 
męża, partnera jest ogromnie ważna. Czynności, 
które mogą ułatwić mamie funkcjonowanie, 
to podawanie dziecka do karmienia, przewi-
janie czy unoszenie maluszka po jedzeniu. 
Pozwoli to mamie na szybszą regenerację, a tacie 
na poznawanie dziecka i nawiązywanie relacji.

KĄPANIE – RYTUAŁ DLA TATY

Pierwsza kąpiel dziecka w domu zwykle należy  
do taty. Ta czynność może z czasem stać się 
waszym rytuałem, w którym znakomicie się 

odnajdziesz i poczujesz pewnie. Kąpiel w pierw-
szych tygodniach należy wykonywać co 2–3 dni. 
Zachęcam do uczestnictwa w warsztatach dla 
ojców i oglądania filmików instruktażowych.

DZIECKO W DOMU

Wraz z pojawieniem się nowego członka 
rodziny obowiązki dnia codziennego schodzą 
zwykle na drugi plan, np. sprzątanie i zakupy 
nagle przestają być takie ważne. Najważniejsze 
jest karmienie mamy karmiącej i odbudowu-
jącej się po porodzie. Moje ulubione hasło to: 
„Mama karmi dziecko, a tata karmi mamę”. 
Warto pamiętać, że każdy z nas ma inne zasoby, 
więc jeśli nie możemy sami przygotować 
obiadu, proponuję zaangażować bliską rodzinę, 
która może chętnie zrobi zakupy lub ugotuje 
domowy obiad i podrzuci pod drzwi. Bliskie 
osoby też chcą czuć się potrzebne. Natomiast 
warto ustalić, kiedy rodzina może was odwie-
dzić po porodzie. Czasami bowiem wpadają 
z niespodzianką, a młoda mama może nie czuć 
się jeszcze na siłach, aby przyjmować gości.
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Jesteście nową rodziną i poznajecie swoje 
dziecko. To dla was wyjątkowy okres, który 
wymaga uważności i obserwacji dziecka, a więc 
czasu i spokoju. Dzięki temu instrukcje obsługi 
waszego dziecka napiszecie wy sami.

KIEDY DZIECKO RODZI SIĘ  
PRZEDWCZEŚNIE

Noworodek nazywany jest wcześniakiem, gdy 
urodzi się przed ukończeniem 37. tygodnia 
ciąży. Dla większości rodziców wcześniejszy 
poród to duże zaskoczenie. Rodzice wcześniaka 
przeżywają te same emocje i etapy połogu, 
a do tego dochodzi lęk o przedwcześnie naro-
dzonego maluszka. W takiej sytuacji polecam 
lekturę bezpłatnego „Niezbędnika rodzica wcze-
śniaka” – to kompendium wiedzy dla rodziców 
wcześniaków, którzy po raz pierwszy spotkali się 
z tematem przedwczesnych narodzin dziecka. 
Ma on na celu oswoić rodziców z tą sytuacją. 
Przygotowany materiał jest efektem wieloletniej 
pracy Fundacji Wcześniak. Zawiera podstawy 
wiedzy o wcześniactwie, porady i informacje 
pozwalające poradzić sobie z problemem wcze-
śniactwa w pierwszych tygodniach po narodzi-
nach dziecka wcześniaka (źródło: https://wcze-
sniak.pl/niezbednik/).

NIEZBĘDNIK PRZY 
PRZEDWCZESNYM PORODZIE

Jedną z bardziej przydatnych rzeczy może okazać 
się laktator, najlepiej elektryczny, czyli sprzęt, 
który pomoże rozkręcić laktację, gdy dziecko nie 
będzie mogło ssać piersi. Dla wcześniaka pokarm 
naturalny jest jak eliksir – maluszek potrzebuje 
go do dalszego dojrzewania. 

Przydadzą się również inne akcesoria, takie jak 
butelki, woreczki do mrożenia pokarmu, torba do 
przewożenia odciągniętego pokarmu, smoczek 
do nauki ssania. Warto wybierać te dynamiczne, 
które wspierają karmienie naturalne. 

Zdarza się tak, że mama jest wypisywana ze 
szpitala, ale dziecko musi w nim jeszcze zostać.  
Wówczas rozważcie skorzystanie z hoteliku 
przy szpitalu, aby być blisko dziecka. A gdy 
już maluszek zostanie wypisany do domu, 
potrzebna będzie dobra organizacja i umówie-
nie wizyt do kilku specjalistów – zgodnie z zale-
ceniami szpitalnymi.

Karolina Wyrembek-Urban
położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna, 

promotorka zdrowia publicznego, coach.  

Prowadzi poradnię laktacyjną i szkołę rodzenia  

Położna z Sercem w Poznaniu
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Życie seksualne w ciąży i po porodzie 

jest ściśle skorelowane z jakością rela-

cji, jaką para miała przed prokreacją. 

Jeśli pożycie seksualne było satysfakcjonu-

jące, w trakcie ciąży i po porodzie łatwiej 

utrzymać niezaburzone życie seksualne 

i poradzić sobie z potencjalnymi proble-

mami. Jednak jeśli już przed ciążą para miała 

problemy (i ciąża zaistniała np. w celu ratowa-

nia związku), to nie rokuje to dobrze na dalsze 

pożycie, choć − co oczywiste − można 

nad tą kwestią odpowiednio popracować.  

Badania wykazały pozytywną korelację między 

utrzymywaniem aktywnego życia seksu-

alnego w trakcie ciąży a długością związku  

i liczbą ciąż.

MNIEJSZA OCHOTA NA SEKS

Zwykle aktywność seksualna w czasie trwania 
ciąży obniża się − najbardziej dotyczy to pierw-
szego i trzeciego trymestru. Funkcjonowanie 
seksualne powraca do wartości wyjściowych 
po upływie 6 miesięcy od porodu.

ŻYCIE SEKSUALNE  
w ciąży i po porodzie
Autorka: Agnieszka Szymczak-Biały
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W I trymestrze ciąży ochota na seks 
u przyszłej mamy może być mniejsza niż 
normalnie. Odpowiada za to podwyższony 
poziom progesteronu. Wiążą się z tym charak-
terystyczne objawy I trymestru: zmęcze-
nie, osłabione samopoczucie, nudności, tkli-
wość i nadwrażliwość piersi, naglące parcia 
na pęcherz moczowy. Istotnym czynnikiem 
bywa też obawa o prawidłowy rozwój ciąży.

Drugi trymestr to okres lepszego samopoczu-
cia i większej akceptacji ciąży. Ciężarne czują się 
bezpieczniej i następuje u nich wzrost zainte-
resowań seksualnych. Sylwetka kobiety zmie-
nia się, istotne jest więc poczucie atrakcyjności, 
które sprzyja kontynuowaniu współżycia.

W trzecim trymestrze współżycie znów 
staje się nieco rzadsze. Rosnący dzidziuś, 
a co za tym idzie − brzuch przyszłej mamy, 
nieco utrudniają (ale nie uniemożliwiają) rela-
cje seksualne. Często u ciężarnych pojawia się 
zmęczenie, ociężałość, a także lęk przed poro-
dem, co wpływa na osłabienie pożądania.

Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, nie ma 
przeciwwskazań do współżycia. U zdrowych 
kobiet aktywność seksualna nie zwiększa 
ryzyka porodu przedwczesnego. Warto jednak 
pamiętać, że w trakcie całej ciąży po stosunku 
może pojawić się plamienie lub lekkie krwawie-
nie (efekt silnego przekrwienia szyjki macicy).

ZESPÓŁ KUWADY

U 11−22% przyszłych ojców (szczególnie ocze-
kujących na pierwsze dziecko) może wystąpić 
zespół Kuwady, który polega na ujawnieniu się 
u przyszłego taty objawów, na które skarży się 
ciężarna. Najczęstsze dolegliwości to bóle brzu-
cha, wzrost masy ciała (co wiąże się z powiększe-
niem brzucha i gruczołów sutkowych), nudności 
i wymioty, zmienność nastrojów, swędzenie skóry. 
Większość mężczyzn z tym rozpoznaniem unika 
aktywności seksualnej w trakcie ciąży, a także 
po porodzie. Do podjęcia współżycia dochodzi 
najczęściej z inicjatywy partnerki.
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WSPÓŁŻYCIE PO PORODZIE

Przed rozpoczęciem współżycia po porodzie 
konieczne jest uzyskanie zgody od gineko-
loga. Standardowo świeżo upieczona mama 
powinna udać się na wizytę poporodową 
po zakończeniu połogu (6 tygodni po poro-
dzie). Nie należy rozpoczynać współżycia, jeśli 
obecne są tzw. odchody połogowe (krwawie-
nie, plamienie – oczyszczanie się macicy).

SEKSUALNOŚĆ KOBIET 
PO PORODZIE

Wiele czynników ma wpływ na seksualność 
kobiet po porodzie. Ważną rolę odgrywa karmie-
nie piersią, które wiąże się ze zmianami hormo-
nalnymi. Wysoki poziom prolaktyny (hormon 
odpowiedzialny za laktację) powoduje spadek 
libido. U karmiących mam występuje też obni-
żony poziom estrogenów, co skutkuje gorszym 
nawilżeniem, a często wręcz suchością pochwy. 
Dodatkowo młode mamy mogą odczuwać 

dolegliwości bólowe w pochwie w rezultacie 
nacięcia krocza przy porodzie drogami natury.

Nie można zapominać też o zmęcze-
niu i niewyspaniu, co także obniża ochotę  
na uniesienia seksualne. U części mam wystę-
puje tzw. baby blues (smutek poporodowy), 
a nawet depresja poporodowa, które również 
są przyczyną spadku libido.

Istotną kwestią jest poczucie atrakcyjno-
ści kobiety, które w związku ze zmianą obrazu 
własnego ciała po porodzie może być zaniżone 
i negatywnie wpływać na seksualność.

Nieprzeceniona jest więc wspierająca 
i wyrozumiała postawa partnera. Kobieta nadal 
jest partnerką, a nie tylko mamą. Mężczyzna 
nadal jest partnerem, a nie tylko tatą. Dziecko – 
co oczywiste − jest w tym okresie na pierwszym 
planie, jednak należy dbać o utrzymanie dobrej 
relacji partnerskiej.

Agnieszka Szymczak-Biały
lekarka specjalistka ginekolożka-położniczka, 

specjalistka seksuolożka. Pracuje w Centrum 

Medycznym Lekarze (ul. Ostrowska 363, Poznań), 

gdzie opiekuje się pacjentkami z rozmaitymi 

problemami oraz w Klinice InviMed, gdzie pomaga 

parom borykającym się z niepłodnością
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W późniejszym czasie, kiedy dziecko podrośnie, 
można zachęcić je do wspólnego przygotowywa-
nia posiłków. Gotowanie z tatą będzie dla niego 
świetną zabawą i okazją do testowania różnych 
produktów i poznawania nowych smaków.

W dalszej części publikacji można znaleźć 
5 prostych i szybkich w wykonaniu przepisów, 
z którymi świetnie sobie poradzisz, nawet jeśli 
dopiero zaczynasz swoją kulinarną przygodę.

Do dzieła!

Monika Zaremba-Dragan
dietetyk dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu,

założycielka DIET4KIDS – www.diet4kids.pl

TATA GOTUJE – 
kuchenne rewolucje
Autorka: Monika Zaremba-Dragan

Drodzy Panowie! Warto wykorzystać 

czas, kiedy partnerki nie będzie w domu 

i przygotować kilka prostych dań, 

które sprawdzą się, kiedy opieka nad maluchem 

zdominuje wasz dzień. Kulinarne eksperymenty 

to przecież fantastyczna przygoda, a nie nudny 

obowiązek.

Pojawiający się w domu nowy członek 
rodziny jest bardzo absorbujący, ale nie znaczy 
to, że musimy rezygnować z ulubionych smaków 
i zdrowej kuchni.

W pierwszych tygodniach po porodzie 
organizm kobiety intensywnie regeneruje się 
po wysiłku, jakim była dla niego ciąża. Kluczem 
do odzyskania dobrego samopoczucia i siły 
po porodzie jest dieta bogata w różnorodne 
w składniki odżywcze. Zdrowa dieta mamy i taty 
przełoży się na ich dobre samopoczucie i doda sił 
w opiece nad maluchem.

Pełnowartościowy i własnoręcznie przy-
gotowany obiad podany zmęczonej partnerce 
na pewno sprawi, że spojrzy ona na was z innej 
perspektywy.
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Spaghetti z sosem  
pomidorowym i tuńczykiem – 
1 PORCJA + OWOC

PRZEPIS NA 3 PORCJE | ZJEDZ 1 PORCJĘ

SKŁADNIKI:
• makaron spaghetti jasny / ciemny 

0,5 opakowania  | 250 g
• passata pomidorowa (przecier z pomidorów)

1 opakowanie  | 500 g
• tuńczyk w oleju

2 puszki  | 260 g
• ser gouda lub inny tarty

3 łyżki   | 30 g

• cukier biały
1 łyżeczka  | 5 g

• olej rzepakowy uniwersalny
3 łyżki   | 25 g

• rukola / mieszanka sałat / roszponka
3 garście  | 45 g

• przyprawy: sól (szczypta), pieprz (1/2 łyżeczki), 
zioła prowansalskie (1–2 łyżki), ew. papryczka 
chili (szczypta), cukier (2 szczypty)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu.
2. Na patelnię lub do nieprzywierającego garnka wrzuć passatę pomidorową.
3. Dodaj 2 szczypty cukru dla przełamania smaku. Zamieszaj.
4. Następnie dodaj odsączonego z puszki tuńczyka.
5. Dodaj przyprawy. Wszystko wymieszaj i gotuj na małym ogniu ok. 3 minuty.
6. Makaron połóż na talerzu. Polej sosem pomidorowym. Posyp tartym żółtym serem.  

Na wierzchu połóż rukolę. Całość polej pozostałym olejem.

Wskazówka 1. 
Dodatkowo dla smaku możesz dodać 1 łyżeczkę soku 

z cytryny i suszony czosnek.

Wskazówka 2. 
Do sosu można dodać świeżą cebulę i czosnek. Wówczas 

1 cebulę i czosnek pokrój w kostkę i podsmaż na oleju. 

Następnie dodaj passatę pomidorową i postępuj według 

dalszych instrukcji.

PONADTO DO DANIA

jabłko – 1 średnia sztuka

ZESTAW
energia – 736,1 kcal | białko – 40,2 g | tłuszcz – 21,6 g | 

węglowodany – 101,1 g

PROPOZYCJA 1.
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Tortilla z serkiem/humusem,
łososiem, sezamem i warzywami –
1 PORCJA + GOTOWA SURÓWKA

PRZEPIS NA 2 PORCJE | ZJEDZ 1 PORCJĘ

SKŁADNIKI:
• tortilla pszenna pełnoziarnista

3 sztuki  | 180 g
• serek typu almette śmietankowy / humus  / 

inna gotowa pasta
1 opakowanie  | 150 g

• łosoś wędzony w plastrach
2 opakowania  | 200 g

• pomidory czerwone
1 duża sztuka  | 290 g

• rukola / mieszanka sałat / roszponka
3 garście  | 45 g

• sezam / słonecznik / inne nasiona
6 łyżeczek  | 30 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Tortillę podgrzej z dwóch stron na patelni – z każdej strony ok. 10 sekund (według instrukcji  

na opakowaniu) lub serwuj na zimno.
2. Tortillę (zimną lub ciepłą) posmaruj serkiem lub inną pastą, np. humusem.  

Posyp sezamem lub innymi nasionami.
3. Ułóż plastry łososia, pokrojonego pomidora i mieszankę sałat.
4. Całość zawiń w rulon.
5. Aby było wygodnie ją jeść, możesz przekroić przez środek na dwie części lub zawinąć  

w folię aluminiową.

Wskazówka 1. 
Zamiast łososia możesz użyć 100 g kurczaka.  

Pierś z kurczaka umyj, pokrój na mniejsze kawałki  

(długości ok. 3 cm), przypraw solą, pieprzem, ziołami 

prowansalskimi i czerwoną papryką. Usmaż na patelni 

teflonowej lub grillowej. Podawaj na ciepło z tortillą. 

Wskazówka 2. 
Dodatkowo do tortilli możesz podać sos, np. jogurt z ziołami 

i pieprzem.

PONADTO DO DANIA
surówka wielowarzywna / buraczki z cebulką / inna –  

0,5 opakowania  | 175 g

ZESTAW
energia – 797,8 kcal | białko – 41,3 g | tłuszcz – 42,2 g | 

węglowodany – 74,0 g

PROPOZYCJA 2.
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Mieszanka warzyw 
z ryżem i fasolą / ciecierzycą  –
1 PORCJA

PRZEPIS NA 3 PORCJE | ZJEDZ 1 PORCJĘ

SKŁADNIKI:
• fasola czerwona / ciecierzyca w puszce, 

bez zalewy
2 całe puszki (po odsączeniu wody)  | 480 g

• ryż biały / kasza jaglana / kasza gryczana / 
ryż brązowy
3 woreczki  | 300 g

• olej rzepakowy uniwersalny
7 łyżek  | 56 g

• mieszanka warzywna mrożona, 
np. warzywa na patelnię z bazylią 
i tymiankiem
1 opakowanie  | 450 g

• przyprawy: sól (szczypta), pieprz (1/2 łyżeczki), 
czerwona papryka słodka (1/2 łyżeczki), 
zioła prowansalskie (1 łyżka)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu.
2. Fasolę / ciecierzycę z puszki wsyp do durszlaka i opłucz obficie wodą.
3. Na patelnię wlej połowę porcji oleju.
4. Mieszankę warzyw wrzuć na patelnię. Dodaj przyprawy. Mieszaj do podgrzania warzyw 

ok. 7 minut. Dodaj odsączoną fasolę / ciecierzycę.
5. Podawaj na talerzu z ryżem. Polej na koniec pozostałym olejem.

Wskazówka 1.
Jeśli przygotowujesz potrawę z kaszą jaglaną, pamiętaj, aby przed ugotowaniem dobrze wypłukać ją w gorącej wodzie. 

Straci wówczas swój gorzki smak.

ZESTAW
energia – 737,2 kcal | białko – 21,7 g | tłuszcz – 21,9 g | 

węglowodany  – 117,6 g 

PROPOZYCJA 3.
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Danie jednogarnkowe na parze 
(łosoś, ziemniaki, fasolka)  –
1 PORCJA + JOGURT 

PRZEPIS NA 2 PORCJE | ZJEDZ 1 PORCJĘ

SKŁADNIKI:
• łosoś atlantycki, dziki, świeży

2 porcje  | 300 g
• ziemniaki

6–8 średnich sztuk (przed obraniem)  | 700 g

• fasola szparagowa zielona, mrożona / 
mieszanka warzywna (bez ziemniaków), 
mrożona / marchewka, mrożona 
1 opakowanie  | 450 g

• olej rzepakowy uniwersalny
4 łyżki  | 35 g

• przyprawy: sok z cytryny, sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Przygotuj garnek do gotowania na parze.
2. Ziemniaki obierz. Umyj i pokrój na części, np. 1 ziemniaka na 4 części –  

wówczas szybciej się ugotują.
3. Do garnka do gotowania na parze wlej trochę wody. Wstaw na kuchenkę.  

Na pierwsze piętro garnka włóż ziemniaki i posyp je solą. Przykryj pokrywką i zacznij gotować.
4. W tym czasie przygotuj łososia. Umyj go pod wodą. Połóż na kolejnym piętrze garnka  

do gotowania na parze. Posyp solą i pieprzem, skrop łyżeczką soku z cytryny.
5. Po ok. 10 minutach od początku gotowania ziemniaków, na drugie piętro garnka wyłóż  

mrożoną fasolkę, a na trzecie piętro łososia.
6. Gotuj dalej ok. 10–15 minut.

7. Podawaj na talerzu, polewając olejem. 

Wskazówka 1. 
Jeśli nie masz garnka do gotowania na parze, ziemniaki i fasolkę możesz ugotować w wodzie. Łososia natomiast, przyprawiając 

tak samo, możesz usmażyć na patelni grillowej lub upiec w piekarniku w 180°C (grzanie góra–dół) przez ok. 15 minut. 

PONADTO DO DANIA
jogurt naturalny, np. pitny, 2% tłuszczu / kefir / maślanka  –  

1 kubek  | 180  g

ZESTAW
energia – 747,1 kcal | białko – 47,1 g | tłuszcz – 29,8 g | 

węglowodany  – 75,3 g 

PROPOZYCJA 4.
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Ekspresowa mieszanka kasz  
z serkiem / jajkiem i ogórkiem  –
1 PORCJA

PRZEPIS NA 3 PORCJE | ZJEDZ 1 PORCJĘ

SKŁADNIKI:
• gotowa mieszanka kasz (np. kasza gryczana, 

bulgur, soczewica, suszone pomidory, dynia)
3 woreczki  | 300 g

• ser typu feta, półtłusty 16% lub 6 jajek
1 opakowanie  | 270 g

• rukola / mieszanka sałat / roszponka 
3 garście  | 45 g

• olej rzepakowy uniwersalny
6 łyżek  | 50 g

• ogórek kiszony
6 sztuk  | 360 g

• przyprawy: pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Mieszankę kasz ugotuj według instrukcji na opakowaniu w wodzie przez ok. 15 minut.
2. W tym czasie pokrój ser feta w kostkę.
3. Ugotowaną mieszankę wysyp na talerz. Posyp pieprzem i polej olejem – całość wymieszaj.
4. Posyp pokrojonym serkiem typu feta. Na wierzch wyłóż garść mieszanki sałat.

5. Podawaj z ogórkiem kiszonym (możesz pokroić go w plastry).

Wskazówka 1. 
Zamiast serka typu feta możesz przygotować sadzone jajko. 

Na 1 porcję potrawy użyj 2 jajek. Podgrzej patelnię, dodaj 

połowę porcji oleju, wbij jajka, przypraw solą i pieprzem. 

Przykryj pokrywką i odczekaj ok. 3–4 minuty, aż się w pełni 

usmażą.  

Wskazówka 2. 
Jeśli wolisz, możesz z tych jajek przygotować jajecznicę, 

smażąc ją na połowie oleju. Pozostałą ilością oleju polej 

bezpośrednio potrawę. 

ZESTAW
energia – 715,1 kcal | białko – 27,4 g | tłuszcz – 35,5 g | 

węglowodany – 77,0 g 

PROPOZYCJA 5.
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ZGŁOSZENIE URODZENIA 
DZIECKA W URZĘDZIE STANU 
CYWILNEGO – NADANIE 
NUMERU PESEL I MELDUNEK

Dziecko po urodzeniu się trzeba zgłosić do odpo-
wiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). 
Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, 
przekaże rodzicom jego numer PESEL i zamel-
duje je. Urodzenie się dziecka można zgłosić 
przez internet lub osobiście w urzędzie.

W USC urodzenie się dziecka należy zgłosić 
w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. 
Kartę urodzenia wystawia upoważniona do tego 
osoba, która odebrała poród, np. lekarz lub położna. 
Przekazuje ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wysta-
wienia. Przed wizytą w USC warto się dowie-
dzieć, czy dokument został już tam przekazany.

SPRAWY URZĘDOWE –  
formalności, których należy dopełnić 
po urodzeniu się dziecka

Przyjście na świat dziecka jest wielkim  

wydarzeniem i radością, ale też obowiąz-

kiem dla rodzica. Poniżej kilka informa-

cji związanych z formalnościami, jakie trzeba 

zrealizować po urodzeniu się dziecka, by było 

pełnoprawnym obywatelem.

Nie warto zwlekać ze zgłoszeniem w urzę-
dach pojawienia się dziecka, ponieważ bez 
dopilnowania tych spraw można mieć problemy 
np. z zarejestrowaniem do lekarza dziecka, które 
nie ma numeru PESEL. Wprawdzie do samej reje-
stracji wizyty u lekarza numer PESEL nie jest 
konieczny, ale często stwarza problemy orga-
nizacyjne w placówkach, a także wydłuża czas 
oczekiwania na konsultację. Nie ma co zwlekać, 
prędzej czy później i tak będzie trzeba dopełnić 
formalności.
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Jeśli rodzice nie zgłoszą się do urzędu 
w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze 
imię dla dziecka i zarejestruje jego urodzenie.  
Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Kto może zgłosić dziecko?
Dziecko w USC może zgłosić matka lub ojciec 
dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynno-
ści prawnych. Można zgłosić wyłącznie dziecko 
urodzone w Polsce.

Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć 
oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest 
mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierow-
nik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia  
od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu 
urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może 
złożyć przed:

 ~ kierownikiem dowolnego USC,
 ~ konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
 ~ sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka 
powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc 
od daty złożenia oświadczenia przez ojca.

(źródło: https://www.gov.pl/web/gov/

zglos-urodzenie-dziecka)

ZGŁOSZENIE DZIECKA  
DO UBEZPIECZENIA W ZUS

Wszystkie dzieci, które mają polskie obywatel-
stwo, mają prawo do bezpłatnego leczenia, o ile 
zostały zgłoszone przez rodzica do ubezpie-
czenia. Niestety, nie dzieje się to automatycz-
nie w momencie zgłoszenia dziecka do USC. 
Na zarejestrowanie dziecka do ubezpieczenia 
w ZUS rodzice mają 7 dni od momentu nada-
nia dziecku numeru PESEL lub od momentu 
powstania nowego tytułu ubezpieczenia  
(np. rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej lub zmiana pracy).

Jak zgłosić dziecko?
Dziecko zgłasza się do ubezpieczenia jako 
członka rodziny. Robi się to:

 ~ u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy –  
jeśli rodzic pracuje,

 ~ w ZUS na formularzu ZUS ZCNA – jeśli 
rodzic ma własną firmę,

 ~ w urzędzie pracy – jeśli rodzic jest zareje-
strowanym bezrobotnym,

 ~ w ZUS na formularzu ZUS ZCNA, ale wcześniej 
składa się w NFZ wniosek o objęcie dobro-
wolnym ubezpieczeniem zdrowotnym –  
jeśli rodzic ubezpiecza się dobrowolnie.

(źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/

zglos-dziecko-do-ubezpieczenia)
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BECIKOWE

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wyso-
kości 1000 zł, którą rodzic można otrzymać  
od państwa z tytułu urodzenia się dziecka. 
Wniosek o przyznanie tego świadczenia można 
złożyć przez internet, w urzędzie lub listownie.

Becikowe może otrzymać:
 ~ rodzic nowo narodzonego dziecka,
 ~ opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której 

sąd powierzył sprawowanie opieki nad 
dzieckiem,

 ~ opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, 
która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła  
do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Prawo do becikowego przysługuje:
 ~ obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
 ~ cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, 

jeśli spełnią określone w przepisach prawa 
warunki.

Becikowe można uzyskać tylko wtedy, gdy:
 ~ dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

w miesiącu 1922 zł netto,
 ~ matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia 

ciąży do porodu była pod opieką medyczną 
(nie dotyczy: opiekunów prawnych, opieku-
nów faktycznych, osób, które przysposobiły 
dziecko),

 ~ samotnie wychowuje się dziecko – rodzic 
może otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy 
zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Wyjątki:
 ~ drugi rodzic nie żyje,
 ~ ojciec dziecka jest nieznany,
 ~ sąd oddalił powództwo o ustalenie alimen-

tów od drugiego rodzica,
 ~ sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców  

do utrzymania dziecka,
 ~ rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – spra-

wują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Wniosek o becikowe można złożyć w ciągu 
12 miesięcy od urodzenia dziecka.

(źródło: uzyskaj becikowe, www.gov.pl)
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RODZINA 500 PLUS – 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi 
na utrzymaniu przysługuje świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku 
do ukończenia 18. roku życia, bez względu 
na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest 
ustalane na roczny okres świadczeniowy trwa-
jący od 1 czerwca do 31 maja następnego roku 
kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowa-
dzonymi zmianami do rządowego programu 
„Rodzina 500+”, zmieniły się zasady naboru wnio-
sków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmo-
wania i rozpatrywania wniosków oraz przy-
znawania świadczenia wychowawczego prze-
jął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce 
dotychczasowych realizatorów programu.

Ważne!
Aby uzyskać prawo do świadczenia wycho-
wawczego na kolejny okres świadcze-
niowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do  
31 maja 2023 r., wniosek należy złożyć do ZUS 
wyłącznie przez internet za pośrednictwem 
jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 ~ platformę PUE ZUS,
 ~ portal informacyjno-usługowy Emp@tia  

na stronie https://empatia.mpips.gov.pl,
 ~ bankowość elektroniczną.

(źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/

rodzina-500-plus)

UZNANIE OJCOSTWA

Ojciec dziecka powinien złożyć oświadczenie 
o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki 
dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może 
przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka 
i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może 
złożyć przed:

 ~ kierownikiem dowolnego urzędu stanu 
cywilnego,

 ~ konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
 ~ sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka 
powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc 
od daty złożenia przez ojca oświadczenia.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Z prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego 
mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem 
chorobowym. Aktualne informacje dotyczące 
prawa do otrzymywania zasiłku macierzyń-
skiego można znaleźć w Kodeksie Pracy.
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ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie 
wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków  
do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opieku-

nowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba 

faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego 
o przysposobienie dziecka),

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca 
się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców 
w związku z ich śmiercią lub w związku 
z ustaleniem wyroku sądowego lub ugodą 
sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymie-
nionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez 
dziecko:

 ~ 18. roku życia,
 ~ nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukoń-

czenia 21. roku życia, 
 ~ 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 

w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3 zasiłek 
przysługuje pod warunkiem kontynuowania 
nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego 
uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium 
dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty 764,00 zł.

(źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/

zasilek-rodzinny)
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ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 
(TZW. KOSINIAKOWE)

Świadczenie rodzicielskie, potocznie zwane 
Kosiniakowym, to świadczenie skierowane do 
osób, które nie mogą korzystać z innych świad-
czeń, takich jak np. zasiłek macierzyński.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
w wysokości 1000 zł:

 ~ matce albo ojcu dziecka*,
 ~ opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie 

faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli 
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego 
o przysposobienie dziecka) w przypadku 
objęcia opieką dziecka w wieku do ukoń-
czenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odrocze-
niu obowiązku szkolnego – do ukończenia 
10. roku życia,

 ~ rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku  

życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,

 ~ osobie, która przysposobiła dziecko, w przy-
padku objęcia opieką dziecka w wieku  
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decy-
zję o odroczeniu obowiązku szkolnego –  
do ukończenia 10. roku życia.

* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu 
dziecka w przypadku:

 ~ skrócenia okresu pobierania świadczenia 
rodzicielskiego na wniosek matki dziecka 
po wykorzystaniu przez nią tego świadcze-
nia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 
urodzenia dziecka,

 ~ śmierci matki dziecka,
 ~ porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez:
 ~ 52 tygodnie – w przypadku urodzenia 

jednego dziecka przy jednym porodzie, 
przysposobienia jednego dziecka lub obję-
cia opieką jednego dziecka,

 ~ 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga 
dzieci przy jednym porodzie, przysposobie-
nia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga 
dzieci.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę 
osób i zapewnić rodzicom jak największe wspar-
cie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, 
świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł 
miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium 
dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świad-
czenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu 
ani innym obciążeniom).
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JEDNORAZOWE 
ŚWIADCZENIE 4000 ZŁ

Jeśli dziecko urodziło się z niepełnosprawno-
ścią lub nieuleczalną chorobą, można otrzymać 
jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Do ustalenia prawa do świadczenia niez- 
będne będą m.in.:

 ~ zaświadczenie lekarskie, które potwierdza 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu. 
Nie ma formalnego wzoru takiego zaświad-
czenia. Wydaje je wyłącznie lekarz ubezpie-
czenia zdrowotnego, który posiada dowolną 
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
położnictwa i ginekologii, perinatologii, 
neonatologii, neurologii dziecięcej, kardio-
logii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

 ~ zaświadczenie lekarskie albo od położnej, 
które potwierdza, że matka dziecka była 
podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka 
zaczęła się nie później niż od 10. tygodnia 
ciąży – dostaje się je od lekarza albo położ-
nej. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam 

jak zaświadczenia do wniosku o becikowe. 
Takiego zaświadczenia nie składa opiekun 
prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która 
przysposobiła dziecko.

Wniosek rozpatruje organ, który prowadzi 
w tych sprawach postępowania i jest właściwy 
według miejsca zamieszkania rodziców. Jest 
to najczęściej:

 ~ urząd miasta albo gminy,
 ~ ośrodek pomocy społecznej,
 ~ inne dodatkowe miejsce wyznaczone 

w gminie.

Jeżeli składa się wniosek o świadczenie 
przez internet, system podpowie na podstawie 
deklaracji z miejsca zamieszkania, gdzie należy 
się udać, by złożyć wniosek fizycznie.

(źródło: https://www.gov.pl/web/gov/

uzyskaj-jednorazowe-swiadczenie- 

w-wysokosci-4000-zl)

Kryzysownik
Zadaniem tej publikacji jest uzmysłowienie, że dbanie o stan umysłu jest równie 
istotne, co dbanie o stan ciała. Można tu znaleźć 10 sposobów dbania o siebie, 
pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi oraz krótkie wskazówki, 
jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego. Czytelnicy 
dowiedzą się również, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz gdzie 
zwrócić się o pomoc w sytuacji zbliżającego się kryzysu emocjonalnego.

Pierwsze kroki w rodzicielstwie
Materiał został przygotowany z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają 
największą przygodę swojego życia, jaką jest bycie rodzicem. 
To zbiór podstawowych informacji i odpowiedzi na wiele pytań, choćby takich, 
jak wygląda opieka nad noworodkiem, jak przebiega karmienie piersią, czym 
zajmuje się położna i jak wygląda wizyta patronażowa pediatry. Rodzice znajdą 
tu też porady związane z sytuacjami trudnymi, np. co robić, kiedy maluchy łapią 
infekcje, jak sobie radzić w sytuacji kryzysu i w depresji poporodowej.

Pierwsze kroki w szkole
Wielkopolski informator edukacyjny dla cudzoziemców – 

PL/UA/EN/RUS

Informator skierowany jest głównie do rodziców i uczniów obcokrajowców, którzy 
rozpoczynają lub kontynuują naukę w województwie wielkopolskim. Przedstawia 

najważniejsze aspekty kształcenia, wychowania i opieki w polskim systemie edukacji, 
szczególnie odnosząc się do szkolnictwa na terenie Wielkopolski. Opracowanie to pomoże 

w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego 
przedszkola lub szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do nas z innych krajów.

Informator może być również przydatny dla obywateli polskich, których dzieci uczyły się 
w szkołach za granicą, a teraz zamierzają kontynuować naukę w naszym kraju.

Publikacje 
REGIONALNEGO OŚRODKA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 
w Poznaniu
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi publikacjami 
i ich bezpłatnego pobierania ze strony www.rops.poznan.pl.
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jak wygląda opieka nad noworodkiem, jak przebiega karmienie piersią, czym 
zajmuje się położna i jak wygląda wizyta patronażowa pediatry. Rodzice znajdą 
tu też porady związane z sytuacjami trudnymi, np. co robić, kiedy maluchy łapią 
infekcje, jak sobie radzić w sytuacji kryzysu i w depresji poporodowej.

Pierwsze kroki w szkole
Wielkopolski informator edukacyjny dla cudzoziemców – 

PL/UA/EN/RUS

Informator skierowany jest głównie do rodziców i uczniów obcokrajowców, którzy 
rozpoczynają lub kontynuują naukę w województwie wielkopolskim. Przedstawia 

najważniejsze aspekty kształcenia, wychowania i opieki w polskim systemie edukacji, 
szczególnie odnosząc się do szkolnictwa na terenie Wielkopolski. Opracowanie to pomoże 

w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego 
przedszkola lub szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do nas z innych krajów.

Informator może być również przydatny dla obywateli polskich, których dzieci uczyły się 
w szkołach za granicą, a teraz zamierzają kontynuować naukę w naszym kraju.

Publikacje 
REGIONALNEGO OŚRODKA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 
w Poznaniu
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi publikacjami 
i ich bezpłatnego pobierania ze strony www.rops.poznan.pl.
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