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Pierwsza jest zorganizowaną matką, która jak 
„multitaskujący” kombajn ogarnia świat szkolnych 
obowiązków i codziennego życia, a wieczorem nie zdąży 
nawet przeczytać jednej strony książki, bo umordowana 
zasypia. Zakochana w swoich dzieciach, szczęśliwa, że 
je ma, ale zmęczona do granic możliwości. Druga JA 
bywa szalona. Ma fantazję i sto pomysłów na minutę. 
Potrafi wsiąść do pociągu byle jakiego… Potrafi puścić 
głośno muzykę na parkingu i tańczyć. Kocha teatr. 
Kocha wolność. Kocha marzyć.

Wyklejam patchworkowy obrazek, aby nie 
zapomnieć o tej „drugiej” w nadchodzącym roku 
szkolnym. Strach, który odczuwam na myśl o wrześniu, 
jest związany z tym, że nie chcę jej stracić, bo lubię 
z Nią być. Małgosią Nie-matką. 

Wszystkie Nie-matki, które czujecie podobnie, 
choć może inaczej to nazywacie, dołączcie do mnie. 
Zaplanujmy nie tylko plan lekcji i zajęcia dodatkowe 
naszych dzieci, ale też przestrzeń dla tej Drugiej. 
Ja wyklejam patchwork i wpisuję na nim daty. Środa 
co dwa tygodnie teatr z Nią. Raz na dwa miesiące 
weekend w spa. To moja baza na spotkania z Nią. 
Ze sobą. Zawieszam obrazek w sypialni i czuję lekką 
ulgę. Może nie będzie tak źle? Może przeżyję. 

Ucałowania dla Drugich (Nie-matek) od mojej 
Drugiej (Nie-matki), która pisze to jeszcze pod koniec 
sierpnia, wychylając się spod kołdry przed jedenastą 
rano w czwartek, olewając śniadanie i myśląc o tym, 
czy „Konstelacje” w teatrze Polonia to dobry pomysł 
na jutrzejszy wieczór. 

Z 
 
amiast kupować dzieciom podręczniki, 

wyklejam patchworkowy obrazek z wakacji. To mój 
wyraz buntu wobec powrotu. Powrotu z wakacji i powrotu 
do szkoły. Brrr. Na myśl o nadchodzących obowiązkach 
nerwowo przeglądam wakacyjne zdjęcia. 

Zacznie się matma, której nie lubię. Wycinam ze 
zdjęcia z Łeby naszego małego jamnika tarzającego się 
w piasku, który okazał się atrakcją plaży i był przez nas 
wypożyczany do zdjęć i spacerów. Zaczną się zebrania 
i skrzywione miny, narzekania i wzajemne pretensje. 
Dorzucam obrazek greckiej butelki paskudnego ouzo, 
które próbowałyśmy z Magdą na hotelowym leżaku. 
Odrabianie lekcji z dwójką dzieci, które wzajemnie się 
rozpraszają, ale za nic w świecie nie chcą odseparować 
w swoich pokojach. Znajduję Karpacz, gdzie w kolorowej 
czapce stoję w deszczu na tle Śnieżki, myśląc o harmonii 
przyrody i chwilowym własnym braku równowagi, 
spokojna, że wszystko wróci do normy (jakiej normy?). 
Wstawanie o 6.30, by rozwieźć do szkoły najpierw jedno, 
a potem drugie dziecko, bo przecież nie mogą zaczynać 
lekcji o tej samej godzinie. Przypominam sobie letnią 
Warszawę i wolne dni, gdy dzieci na obozach, a ja zjadam 
leniwie śniadanie na placu Zbawiciela, a potem wolnym 
krokiem udaję się do kina Luna na południowy seans. 
Trzy długopisy z gumką kontra czerwone chilijskie wino. 
Fioletowy worek na kapcie z koniem kontra tęczowe 
pareo. Lunchbox na kanapki do szkoły kontra francuski 
croissant w hoteliku w Paryżu. 

Trudno łączyć te światy, wie to każda mama. Bycie matką 
i wolnym człowiekiem. Programujemy się więc na dwie JA. 

| edytorial
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6. miejsce 
y  Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie
Za inspirację do sięgania po literaturę oraz  
pielęgnowanie pozytywnych wartości.

y Toruń 
Miasto, w którym nawet najbardziej  
rozbrykane dzieci są wszędzie mile widziane.

y Muzeum dla Dzieci przy Państwowym 
Muzeum Etnograficznym  
w Warszawie
Za to, że można tam wszystkiego dotykać,  
sprawdzać i nikt na nikogo za to nie nakrzyczy. 

7. Teatr 
y Teatr Polski we Wrocławiu za spektakl 
„Dzieci z Bullerbyn” (reż. Anna Ilczuk)
Pomysłowość i świeża energia (dzieci współtworzą 
scenografię). 

y  Nowy Teatr z Warszawy za spektakl 
„Pinokio” (reż. Anna Smolar)

Świetna interpretacja klasyki.

y  Teatr Studio z Warszawy za spektakl 
„Jak zostałam wiedźmą”  
(reż. Agnieszka Glińska) 

Ważna lekcja antykonsumpcji.  

8. Kampanie i akcje społeczne dla dzieci
y „Reaguj. Masz prawo”
Wyjątkowo sugestywna kampania Rzecznika  
Praw Dziecka przeciwko krzywdzeniu dzieci. 

y „Szkolne Smaki”
Akcja fundacji Szkoła na Widelcu Grzegorza  
Łapanowskiego i Fundacji BOŚ, dzięki której  
dyrektorzy dowiedzieli się, jak zdrowo i tanio 
żywić uczniów. 

y „Wyloguj się do życia”
Akcja fundacji FIRST zachęcająca do tego,  
żeby rozsądnie korzystać z komputera.

9. Fundacje
y  Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
Za przywrócenie społeczeństwu dzieci z ciężkimi 
chorobami i niepełnosprawnością.

y Fundacja Gajusz
Jej prezes Tisa Żawrocka-Kwiatkowska założyła  
hospicjum Pałac, w którym dzieci nieuleczalnie chore 
mogą znaleźć swoje miejsce.

y Fundacja Marcina Gortata MG13
Za pomoc młodym ludziom w realizacji własnych 
marzeń sportowych.

10. niezwykli wśród nas
W tej kategorii nominacji dokonają czytelnicy, zaś 
redakcja Gagi wyłoni zwycięzcę. Wśród zgłaszających 
rozlosujemy wspaniałe nagrody. W tym celu zachęcamy 
was do zgłaszania swoich kandydatur na adres  
sercagagi@egaga.pl do dnia 30 października. 
Szczegóły na www.egaga.pl

Regulamin plebiscytu dostępny jest w Valkea Media SA, ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, w redakcji magazynu Gaga.

Nominacje jury

Partnerzy:

Współorganizator:

Patroni medialni:

1. człowiek, który nas edukuje
y Joanna Białobrzeska
Nauczycielka, autorka podręczników, 
założycielka przedszkoli i szkół Didasko. 
Za rozbudzanie pasji poznawania świata. 

y Wojciech Mikołuszko
Dziennikarz, autor popularnonaukowych książek  
i bloga dla dzieci. Za to, że nie ma dla niego trudnych 
pytań. 

y Joanna Olech
Pisarka, ilustratorka, twórczyni smoka Pompona.  
Za nową jakość w książkach dla dzieci. 

2. człowiek, który nas inspiruje
y Andrzej Maleszka
Pisarz, scenarzysta, reżyser. Za zrozumienie świata 
najmłodszych nie tylko w bestsellerowej serii 
 „Magiczne drzewo”.

y Anna i Krzysztof Kobusowie
Podróżnicy, autorzy książek. Za rozbudzanie miłości  
do rodzinnych podróży po Polsce i świecie. 

y Zofia Noceti-Klepacka
Mistrzyni świata windsurfingu w olimpijskiej klasie 
RS:X. Za upowszechnianie sportu, m.in. wśród dzieci  
z rodzin najuboższych i domów dziecka.

3. człowiek, który o nas dba
y Magdalena Różczka
Aktorka, ambasadorka Dobrej Woli UNICEF.  
Za wspieranie Interwencyjnego Ośrodka  
Preadopcyjnego w Otwocku.

y Szymon Hołownia
Dziennikarz i felietonista. Za działalność na rzecz 
afrykańskich dzieci z sierocińca prowadzonego  
przez polskie zakonnice w Kasisi w Zambii.

y Olga Morawska
Pisarka, podróżniczka, prezes fundacji Nagle Sami, 
którą założyła po śmierci męża, himalaisty Piotra 
Morawskiego. Za to, że wspiera w żałobie nie tylko 
dorosłych, ale też dzieci. 

4. Książka
y  Iwona Chmielewska – „Dwoje ludzi”, 

Media Rodzina
Za prawdę o związkach i miłości.

y  Gro Dahle – „Zły Pan”, 
EneDueRabe

Za poruszanie trudnych tematów.

y  Marta Dzienkiewicz – „Pionierzy”, 
Dwie Siostry

Za lekcje patriotyzmu i udowodnienie, że ciężka praca 
się opłaca. 

5. media dla dzieci
y Radio Bajka
Za rozrywkę na wysokim poziomie.

y MiniMini+
Za edukację dzieci poprzez zabawę wolną od agresji  
i przemocy.

y Świerszczyk
Za bogactwo treści, rozwijanie inteligencji  
i wyobraźni.

Już po raz drugi redakcja Gagi organizuje ogólnopolski 
plebiscyt Serca Gagi. Docenimy osobowości, 
twórców oraz instytucje w szczególny sposób  

wyróżniające się w minionym roku osiągnięciami  
na rzecz dzieci. Nagrodzimy także wybitne  

przedsięwzięcia i miejsca przyjazne najmłodszym.

Statuetki Serca Gagi wręczymy podczas jesiennej gali 
finałowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka.

Honorowa Nagroda:

Rzecznik Praw Dziecka
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państwowa nie jest zła
Być może dlatego, że nasza córka od 
września zaczyna przygodę ze szkołą, 
wydaje mi się, że wszędzie widzę teksty 
dotyczące naszego zacofanego systemu 
edukacji. Już wiem, że „system to zło”. 
Może zamiast powtarzać ciągle to samo, 
zaczniemy zastanawiać się, jak coś zmie-
nić, i wdrażać nasze pomysły w życie?  
W moim mieście nie ma tak dużego 
wyboru szkół jak w Warszawie, ale przez 
to, że wybrałam szkołę państwową, nie 

porządki w menu
Moją uwagę przyciągnął artykuł 
„Wspieraj przyszłe zdrowie swojego 
dziecka”. Kiedy na teście ciążowym 
zobaczyłam dwie kreseczki, nie pojawił
się apetyt na śledzia, nie było poran-
nych mdłości ani żadnych ciążowych 
zachcianek. Moją największą bolączką 
był natomiast brak apetytu. Kiedy 

piszcie Do nas: 
reDakcJa@gogaga.pl

autorka listu, Dagmara, otrzymuJe 
oD nas nagroDy, 

w tym kosmetyki nivea.

Za 55 zł otrzymujesz 12 egzemplarzy, które prześlemy ci do domu. Za 25 zł możesz zamówić 
prenumeratę 6 wydań, a 195 zł to koszt prenumeraty zagranicznej. 

Wyślemy ci 12 wydań Gagi, gdziekolwiek sobie zażyczysz. 

PRENUMERATę MIESIęCZNIKA GAGA ZAMóWISZ 
ZA POśREDNICTWEM STRONy egaga.pl

miesięcznik gaga w prenumeracie!
JUż DZIś ZAPRENUMERUJ I CIESZ SIę WSPANIAłyM prezentem

Dla 10 nowych prenumeratorów mamy w prezencie 
MAMA COffEE – suplementy diety w formie 

rozpuszczalnej, naturalnej, zawierającej kwas foliowy 
oraz kompleks witamin kawy zbożowej. 

Polecane kobietom planującym ciążę, w ciąży  
i podczas laktacji. www.adamed.com.pl

jestem złą matką (a tak czuję się zaszu-
fladkowana po przeczytaniu tekstu).
Można wspierać szkoły i pedagogów  
w rozwoju, a dzieci w edukacji, pozosta-
jąc w państwowym systemie edukacji.

 DAGMARA

dowiedziałam się już, że jestem  
w ciąży, zmotywowałam się do bardziej 
przemyślanej diety, tak aby zapewnić 
maleństwu wszystkie potrzebne dla 
jego rozwoju składniki. Przystąpiłam 
do porządków w menu. Pożegnałam 
się z fast foodami, chipsami, napojami 
gazowanymi i kawą. O wiele, wiele  
boleśniejsze było natomiast rozstanie  
z moimi ulubionymi potrawami – sera-
mi pleśniowymi czy owocami morza. 
No i wino… W trakcie romantycznych 
kolacji z mężem, rodzinnych uroczy-
stości i spotkań ze znajomymi delektuję 
się sokiem pomidorowym albo mali-
nowym. W moim jadłospisie królują 
owoce i warzywa.  olGA 
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Sztuka nie raz
W świat którego malarza zabierze  
nas kolejna kolekcja marki EFVVA?  
Projektantka i założycielka Ewa Wróbel-
-Hultqvist nawiązywała już do twórczo-
ści takich artystów jak Henri Rousseau, 
Pablo Picasso czy René Magritte. Sezon 
jesień-zima 2014/2015 to spotkanie 
z japońskim malarzem Katsushiką Ho-
kusai, twórcą m.in. drzeworytów w stylu 
ukiyo-e. Kolekcja „Water” zabiera nas 
w podróż przez niespokojne morskie 
głębiny, w których zobaczymy na 
przykład złotego karpia, symbol odwagi 
i dobrej fortuny. Wśród tkanin po raz  
kolejny pojawia się certyfikowana baweł-
na i wiskoza, a przeważającymi kolorami 
są biel, turkus i czerń. Kampania wizerun-
kowa, której autorką jest Wanda Kujacz, 
powstała w malowniczym ogrodzie  
japońskim w Paryżu. EFVVA to nie tyl-
ko ubrania, to też zaproszenie do świata 
sztuki, które może dać początek  
ciekawym, kulturalnym rozmowom. 

 www.efvva.com

A dlaczego?
Czy meduzy mogą żądlić? Czy wszystkie stworzenia morskie boją się aparatu fotograficznego? Które 
robaki są jadalne? Czy ludzie i lwy mogą żyć w zgodzie? Wasze dzieci są małymi odkrywcami, ciekawi 
je świat, zadają dziesiątki pytań, na które nie znacie odpowiedzi? Z pomocą spieszy multimagazyn 
„National Geographic ODKRYWCA”, który można bezpłatnie pobrać na tablety w App Store oraz 
Google Play. Nikogo nie trzeba już chyba przekonywać, że kluczowa jest forma, w jakiej przekazujemy 
wiedzę najmłodszym. Jeśli nasze dzieci fascynują się nowymi technologiami, zachęćmy je do czytania 
i poszerzania wiedzy właśnie w formie multimedialnej. Połączenie edukacji z nowymi technologiami 
gwarantuje doskonałe efekty. Nauczanie przy użyciu nowoczesnych technologii jest efektywniejsze 
dzięki ekranom dotykowym. Dziecko zostaje wprowadzone w stan maksymalnego skupienia, podczas 
którego łatwo przyswaja wiedzę.  www.ngodkrywca.pl 

Rodzice częściej komplementują dzieci wykazujące niższą samoocenę, po to 
by zwiększyć ich wiarę w siebie i we własne zdolności. Jednak czy słusznie? 
otóż nie! Naukowcy z ohio State University przeprowadzili badanie dotyczą-
ce związku poczucia wartości u dzieci i intensywności pochwał, jakie dostają 
od rodziców. Eksperyment polegał na namalowaniu przez dzieci obrazu  
„Dzikie róże” Vincenta van Gogha. Następnie maluchy podzielono na trzy 
grupy, z których każda dostała inną informację zwrotną na temat wykonanej 
pracy – nadmierną pochwałę, zwykły komplement lub brak pozytywnej opinii. 
W drugim zadaniu dzieci miały wykonać kolejny obraz, ale tym razem mogły 

wybrać stopień trudności – rysunek łatwy lub trudny i wymagający. Jak się 
okazało, dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, otrzymujące przesadne 
pochwały, zdecydowanie częściej wybierały proste zadanie. Natomiast te 
z wysoką samooceną decydowały się na trudne. Dlaczego? Ponieważ nad-
mierne komplementowanie maluchów o niskim poczuciu własnej wartości 
zniechęca je do podejmowania nowych wyzwań w obawie przed możliwością 
zawiedzenia oczekiwań rodziców. Brak wiary w siebie, świadomość wymagań 
rodziców oraz perspektywa poniesienia porażki stają się hamulcem do dalsze-
go rozwoju poznawczego.

| miszmasz
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Uwaga, kolce!
Potrzeba własnego plecaka pojawia się na ogół dość szybko, często 
nawet u tych, którzy są wciąż za mali, żeby samodzielnie cokolwiek 
dźwigać. W końcu plecak to nie tylko szkolny atrybut. Zawsze 
można spakować do niego przekąski na spacer czy zabawki na 
wyjazd do babci i nawet jeśli nie pomieści wszystkiego, co dziecko 
powinno zabrać, to da mu poczucie samodzielności, dorosłości 
i odpowiedzialności za własne rzeczy. Obok plecaków MadPax nie 
można przejść obojętnie. Nowoczesne, trójwymiarowe wzornictwo 
połączone z funkcjonalnością. Wygodne i praktyczne, zapinane 
na suwak i wyposażone w kieszenie na laptop i tablet. W ofercie 
znajdują się także piórniki, pojemniki na śniadanie i inne przydatne 
gadżety, które niewątpliwie zachwycą dzieci kuszącymi kolorami 
i niezwykłymi kształtami.  www.stangelowe.pl 
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Noś, baw się i ucz 
Od dziś ubranie ma nie tylko walory użytkowe i estetyczne! 
Może być także edukacyjną zabawką dostarczającą wiele 
radości. Kids of Chameleon to nowa polska marka, która jako 
pierwsza tworzy interaktywną odzież dziecięcą, promując 
hasło Wear & Play. Jej świat to połączenie „Alicji w krainie 
czarów” ze światem Alberta Einsteina. Sporo w nim magii, 
szczypta nauki, a przede wszystkim mnóstwo fantazji.  
W pierwszej kolekcji znalazły się trzy linie koszulek – każda 
zaskakuje inną właściwością. TOUCH zmieniają kolory pod 
wpływem ciepła – wystarczy przyłożyć ciepłe dłonie, stanąć 
na słońcu, pochlapać T-shirt kroplami wody albo włożyć go 
do lodówki i patrzeć, jak zmienia kolory. SMELL to koszulki  
o zapachu aromatycznej wanilii i pysznej czekolady – trzeba 
tylko delikatnie potrzeć, zaś GLOW świecą w ciemnościach. 
Wszystkie zmieniają się jak… kameleon! 

 www.kidsofchameleon.com

Kto 
mi dał 
skrzydła
Pewnego wrześniowego 
dnia przy okazji sesji 
zdjęciowej spotkały 
się dwie kreatywne 
mamy i dwa półroczne 
maluszki. Okazało 
się, że miłością i pasją 
jednej jest fotografia, 
a druga po uszy 
zadurzyła się w modzie. Sesja się 
skończyła, dzieci zmęczyły, a one 
wciąż nie mogły przestać rozmawiać. 
Co z tego wynikło? Oczywiście 
PinkWings. Wymarzony projekt 
łączący dziecięcą fotografię modową 
i oryginalną stylizację. Paulina Kania, 
fotografka, i Anastazja Borowska, 
stylistka, postawiły sobie za cel, 
by uwieczniać dzieciństwo swoich 
maluchów i otaczać je pięknymi 
oraz niepowtarzalnymi rzeczami. 
Uczą się od swoich dzieci, a one 
sprawiają, że świat marzeń staje się 
rzeczywistością. Bo, jak twierdzą 
dziewczyny, codzienność  
wbrew wszystkiemu jest kolorowa!

 www.pinkwings.pl

www.egaga.pl | 9
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geometria

1. Płaszcz BiLLiEBLUSH_  2. Sukienka CHLOé_
3. Koszulka NAP_4. Spodnie UNiTED COLORS 
OF BENETTON_5. Czapka UNiTED COLORS 
OF BENETTON_6. Torebka UNiTED COLORS 
OF BENETTON_7. Spódniczka   BiLLiEBLUSH_
8. Koszula LEE_9. Trampki  BiLLiEBLUSH_

| miszmasz
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12-14 września
warszawskie Dni rodzinne
warszawa
to wielkie dni otwarte, podczas których zaprezentują się najlepsze punkty rodzinne 
w stolicy. jeden weekend i setki darmowych zajęć, atrakcji, wydarzeń – wszystko 
z myślą o dzieciakach i ich rodzicach. Główne wydarzenie to Wielki piknik Rodzinny 
w forcie Sokolnickiego współorganizowany przez towarzystwo ubezpieczeń 
prudential. towarzyszy temu plebiscyt pod hasłem „Statuetka Warszawskiej 
Rodzinki prudential” – wspólne wybieranie i nagradzanie najwspanialszych miejsc 
rodzinnych w Warszawie. www.warszawskiednirodzinne.pl
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19-21 września
5. Festiwal książki 
dla Dzieci i młodzieży 
„czytajmy”
warszawa
Na festiwalu w strefie targowej kilkudziesięciu 
wystawców z całej polski zaprezentuje swoją 
aktualną ofertę dla młodych czytelników. 
W programie znajdą się dodatkowo warsztaty 
plastyczne, ilustratorskie, komiksowe, 
kreatywnego pisania, scrapbooking 
i warsztaty związane z bajką i baśnią polską. 
odwiedzający będą mieli okazję wziąć udział 
w spotkaniach ze znanymi polskimi autorami 
książek dziecięcych i młodzieżowych, poznać 
ilustratorów i ulubionych twórców komiksów. 
www.festiwalczytajmy.pl

Do końca 2014 roku
mamo! tato! zapnij pasy!
polska
Akcja mająca na celu obudzić świadomość rodziców i zachęcić ich 
do dbania w trakcie jazdy samochodem nie tylko o bezpieczeństwo 
dzieci, ale i o własne. dołączamy do akcji i przypominamy, że 
każdy z pasażerów powinien mieć zapięte pasy bez względu na to, 
czy wybiera się na drugi koniec polski, czy do pobliskiego sklepu. 
www.szczesliva.pl

24-28 września
ii międzynarodowy 
Festiwal teatrów dla Dzieci
wrocław
podczas czterech dni festiwalu wystąpią polskie i światowe gwiazdy teatrów dziecięcych. 
W programie m.in. spektakl „Grecy” MAAS theater en dans z Holandii, „Malowany ogród” 
włoskiego teatru Compagnia t.p.o. czy „Cyrk dobronka – wydarzenie światowej klasy” 
w wykonaniu węgierskiego teatru Lalek Masebolt. Zobaczymy przedstawienia na deskach 
Impartu i na scenach plenerowych, nie zabraknie improwizacji i eksperymentów, klaunów 
i… smoków!  www.festiwalteatrowdladzieci.pl 

20 września 
9. kongres edukacyjny 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej 
„uczymy dla przyszłości”
gDańsk 
Wydarzenie na skalę ogólnopolską, podczas które-
go zostaną zaprezentowane nowatorskie metody 
nauczania. jak uczyć dziś, pamiętając o jutrze? jak 
przygotować dzieci i młodzież do szybko zmieniającej 
się rzeczywistości? o czym powinniśmy pamiętać i na 
co stawiać w edukacji, by wychowankowie byli ciekawi 
świata i z łatwością adaptowali się do nowych warun-
ków? Z pewnością udział w kongresie będzie inspiracją 
do dalszych poszukiwań, poznania kolejnych inicjatyw, 
pomysłów i praktyk. 
www.kongres-edukacyjny.pl

25 września 
– 11 paźDziernika

7. Festiwal Filmów młodego 
widza wędrujące ale kino 

polska
projekt skierowany do małych miejsco-
wości oddalonych od wielkomiejskich 

centrów kulturalnych. Zostaną tam 
pokazane najlepsze filmy dla dzieci  

i młodzieży z całego świata. obok sean-
sów odbędą się konkursy i plebiscyty. 

www.alekino.com

4 paźDziernika
blogowe wow 
byDgoszcz
podczas spotkania blogerek wraz z rodzinami odbędzie się m.in. loteria 
charytatywna, z której dochód zostanie przekazany na rehabilitację chorych 
dzieci. ponadto czekają ciekawe wystąpienia, animacje dla dzieci i wiele 
innych atrakcji. www.blogowewow.blogspot.com
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19-27 września
iv międzynarodowy Festiwal muzyki współczesnej dla Dzieci 
„mała warszawska Jesień”, warszawa
jak co roku organizatorzy zapewniają moc wrażeń i zabawy z dźwiękiem. Inauguracja 
festiwalu odbędzie się w parku Rzeźby w królikarni, gdzie czekać będą na publiczność 
niezwykłe muzyczne obiekty – małe dorożki oraz orkiestra zegarów z kukułkami! 
W Łazienkach królewskich na wielkiej łące odbędzie się performance muzyczny. 
Instrumenty dęte czy odgłosy parkowych mieszkańców? kto się zorientuje? ponadto 
misja specjalna – przywracanie w Rurkogradzie, zamieszkiwanym przez Bum Bum 
Rurki, radości muzykowania. A na deser dla miłośników wielkiej przygody pościg  
za echem i odkrywanie tajemniczych dźwięków na podziemnym parkingu. 
www.warszawska-jesien.art.pl

6-7 września
Festiwal sztuki iluzji 
mościska, park eDukacJi 
i rozrywki Farma iluzJi
festiwal będzie niezapomnianym przeżyciem 
dla miłośników czarów i magii… oprócz  
klasycznych pokazów iluzjonistycznych na  
uczestników będą czekały prezentacje kug-
larzy, akrobatów i cyrkowców oraz występy, 
zabawy i animacje dla najmłodszych widzów. 
www.farmailuzji.pl

R E K L A M A



tEkSt: MAGDALENA JANOWSKA/MAMISSIMA

Z jednej strony, trochę smutno, 
bo na następne lato i beztroskę 

wakacji trzeba będzie czekać cały 
długi rok. Z drugiej – wesoło, bo 
przecież wrzesień to czas nowych, 
ekscytujących zdarzeń. Lubię 
patrzeć, jak w przeddzień pójścia 
do szkoły dzieci w skupieniu 
przeglądają zawartość tornistra. 
Otwierają zeszyty pachnące świeżym 
papierem, sprawdzają ułożenie 
kredek w piórniku, testują ostrość 
ołówków. A mnie trochę żal, że 
zamiast zeszytów i długopisów mam 
laptopa, bo czasami tęsknię do pisania 
na papierze. I chętnie bym znowu 
spakowała do szkoły:

Zd
ję

ci
a:

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Powrót
do szkoły

Werkhaus  już od ponad dwudzie-
stu l at udowadnia, że można projek tować pięknie, 
ekologicznie i niedrogo. ta niewielk a niemieck a 
manufak tur a słynie z zabawnych, estet ycznych 
dodatków do domu i szko ły. organizery na 
biurko z rec yklowanego k artonu w kształcie 
kultow ych ogórków z ysk ały ofic jalny patronat 
Volkswagena.

Bakker Made 
With Love  to w tej chwili 
na jsł awniejsz y tornister, produkowany pr zez 
fr ancuskie mał żeńst wo osiad łe w ta jl andii . 
ich kolekc ja akcesoriów szkolnych powstał a 
w oparciu o tk aniny lub wodoodporny, 
po łyskliw y winyl. dominują socz yste, ż y we 
kolory zestawione z kl a sycznymi formami 
piórników i plecaków.

Coq en Pâte
oferuje szkolny design  
w uniseksow ych, kl a sycznych 
barwach. silne pr zesł anie 
proekologiczne i w yr a ziste, 
mocno gr aficzne retronadruki 
ze zwier zę tami zna jdziemy na 
tornistr ach, piórnik ach cz y  
szkolnych work ach na k apcie 
usz y t ych z w y tr z ymałej, grubej 
bawełny.

Shinzi Katoh
to japoński art ysta, k tóry już od tr z ydziestu 
l at t wor z y pełne uroku i r adości proste 
gr afiki . sam w ymyślił , że powinny znaleźć się 
na szkolnych akcesoriach dl a dzieci , 
i tak powstał a sygnowana jego na zwiskiem 
mark a gigant. kompletując w ypr awkę, 
możemy pr zebier ać w plecak ach, zesz y tach, 
notatnik ach cz y lunchboksach.

12
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Briki Vroom 
Vroom  to dl a odmiany cał-
kiem kameralne studio graficzne z fran-
cji. weszło na rynek dziecięcy, malując 
ściany w pokojach w postacie z baśni 
i leśne zwierzęta. malunki cieszyły się 
takim powodzeniem, że ich twórcy, leo 
i joanna, postanowili je przenieść na 
kolekcję akcesoriów, w tym zeszytów, 
które chcą mieć i mali, i duzi.

Atomic Soda
to jeszcze jedna fr ancusk a papeteria! powstał a 
już pr awie dwadzie ścia l at temu i produk t y z jej 
ultr akolorow ych kolekc ji można dziś znaleźć 
w małych butik ach na całym świecie. k artonowe 
walizki , winylowe piórniki i notatniki w szt y wnych 
okł adk ach projek tują na jbardziej znani gr afic y 
i ilustr ator z y ksią żek dl a dzieci , m. in. benjamin 
chaud i marc boutaVant.

Kanken  zna ją wsz ysc y po pó łnocnej 
stronie bałt yku. te plecaki zna jdziecie tam 
chyba w niemal k a żdym domu, bo produkowane 
są od ponad pó łwiecza. zgr zebne w kształcie, 
ale niezw ykle w y tr z ymałe i zdrowe dl a pleców, 
stały się ikoną szwedzkiego wzornic t wa. model 
dl a uczniów powstał pod koniec l at 70. i dziś 
dostaniemy go we wsz ystkich kolor ach tęcz y.

Mini labo 
t wor z y uwielbiane w całej 
europie akcesoria papiernicze. 
typowo fr ancuskie w st ylu: 
delik atne i romant yczne, 
w pa stelowe ł ączki i drobne 
r zuciki , ucz ynią k a żde biurko 
miejscem ja snym i r adosnym. 
oprócz ślicznych pudełek 
z o łówk ami i kubków  
na d ługopisy zna jdziemy 
tu zestaw y zesz y tów 
o niezw ykłych okł adk ach.

Linna Morata
jest maleńkim pr zedsiębiorst wem, k tóre 
zapr acowało sobie na ogromny sukces. 
zaczęło się od pa sji do sz ycia i pięknych 
tk anin: wł a ścicielk a sama projek tował a 
wzory na bawełnę. zachw ycili się nimi 
i duzi producenci, i pry watni odbiorc y. 
dziś w linna mor ata dostaniemy międz y 
innymi plecaki usz y te z niepow tar zalnych, 
l aminowanych tk anin.

14
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Arkadia pozycjonuje się jako centrum rodzinne, przykła-
dające dużą wagę do wartościowych inicjatyw, będących 

uzupełnieniem bogatej oferty zakupowej. Od września 
ubiegłego roku prowadzi program edukacyjno-rozrywko-
wy dla najmłodszych „Magiczna Kraina Arkadii”, dzięki 
któremu dzieci pod okiem aktorów i wykwalifikowanych 
animatorów mają szansę poznać tajniki najpopularniejszych 
sztuk, rozwinąć swoje umiejętności plastyczne i ruchowe,  
a także zagłębić się w skomplikowane zagadnienia  
z dziedziny chemii, fizyki czy archeologii. W każdy 
weekend wakacji na arkadyjskich trawnikach w ramach 
„Magicznej Krainy Arkadii” odbywały się pikniki dla całych 
rodzin połączone z warsztatami tematycznymi dla naj-
młodszych. Wszystkie imprezy prowadzili dobrze już znani 
Arkadiusz i Arkadynka, a zabawa każdorazowo okraszona 
była atrakcyjnymi występami artystycznymi. Jesienią „Ma-
giczna Kraina Arkadii” wraca na I piętro do arkadyjskiej 
strefy dziecięcej w pobliżu sklepów: Piccolo Tesoro, Okaïdi, 
5.10.15, Ecco Kids, Bartek i Wójcik. W obrębie tej strefy 
działa również Chiccolandia – ogródek oferujący opiekę 
dla dzieci, a także placyk zabaw z podłogą interaktywną, 
mającą aż 35 różnych odsłon. Dodatkowo do dyspozycji 
najmłodszych w kąciku dziecięcym dostępne są zabawki 
takie jak koniki czy zjeżdżalnie – wszystkie sprzęty speł-
niają najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Cała przestrzeń 
zaaranżowana jest w przyjaznej, pastelowej kolorystyce,  
a przedmioty przeznaczone dla dzieci wyróżniają się jako-

ścią i atrakcyjnością. Zabawa w kąciku, podobnie jak  
w Magicznej Krainie Arkadii, jest bezpłatna, dzieci  
pozostają tam pod opieką dorosłych.

Na parterze i na I poziomie do dyspozycji rodziców 
zostały zaaranżowane specjalne pokoje, wyposażone  
w przewijaki, mikrofalówki i inne potrzebne akcesoria.  
W recepcji natomiast można wypożyczyć książeczkę dla 
dzieci lub grę, wybierając z prawie 50 pozycji najpopular-
niejszych kolekcji dla najmłodszych. Na parterze dostępna 
jest również wypożyczalnia wózków dla dzieci.

Niebawem na II poziomie, w przebudowanej części 
nad strefą restauracyjną, zostanie otwarty Jupi Park – plac 
zabaw o powierzchni ponad 1100 mkw., zaprojektowany 
specjalnie dla Arkadii i niepowtarzalny.

Firma Colliers International przeprowadziła ostat-
nio badanie centrów handlowych w aglomeracji warszaw-
skiej pod kątem ich przyjazności dla rodzin z dziećmi.  
Arkadia została wskazana jako centrum dysponujące naj-
lepszą ofertą dla rodzin z dziećmi, w tym szerokim wybo-
rem sklepów z ubrankami i butami dziecięcymi, zabawkami  
i akcesoriami, wygodną i różnorodną strefą restauracyjną 
oraz kinem i rodzinnymi miejscami rozrywki.

Wszystkie te udogodnienia są efektem strategii 
właściciela Arkadii, ogniskującej się w nowej kampanii  
„Unexpected shopping”, której filozofią jest uczynienie 
zakupów niezwykłymi, pełnymi pozytywnych emocji,  
dającymi wiele poza spełnianiem komercyjnych potrzeb. 

| promocja

wArszAwsKA ArKAdiA NIEBAWEM KOńCZy 10 lAT. 
W CIąGu DEKADy uluBIONE CENTRuM HANDlOWE WARSZAWIAKóW  

DAłO SIę POZNAć JAKO WyJąTKOWO DBAJąCE O OFERTę  
DlA CAłyCH RODZIN, NIE TylKO Tę HANDlOWą.

Arkadyjska oferta dla dzieci
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tEkSt: MONIKA WęGRZyN IlUStRACJE: MAGDALENA WALKOWIAK

W POlSCE NIE MA żADNyCH PRZEPISóW PRAWNyCH REGuluJąCyCH AsorTymenT 
TowArów w szKolnych sKlepiKAch. CO NIE ZNACZy, żE RODZICE Są BEZBRONNI 

WOBEC AJENTóW SPRZEDAJąCyCH GAZOWANE NAPOJE, żElKI I CHIPSy.

Sejm zajmie się śmieciowym jedzeniem w szkołach 
najpóźniej w grudniu – zapowiadał Jan Bury z PSL.  

– Szkoła ma uczyć, a nie tuczyć – grzmiał. Minął grudzień, 
styczeń, luty… Nowy rok szkolny rozpoczynamy bez żad-
nych regulacji prawnych dotyczących takiej żywności. W ca-
łej Europie tylko Polska i Estonia są w podobnej sytuacji. 

˚elki w Êwiecie wielkiej polityki
Choć, aby być sprawiedliwym wobec polityków, 

trzeba powiedzieć, że owszem, w lutym Rada Ministrów 
zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu (wniesionego 
przez PSL) ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. 

Okazało się, że „rząd pozytywnie opiniuje poselski 
projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, z zastrzeżeniem, że konieczne jest jego dosto-
sowanie do obowiązującego prawa (…). Zakazem sprze-
dawania i podawania mają być objęte np. niektóre ciastka, 
produkty mleczne i zbożowe, dżemy i marmolady, a także 
napoje gazowane i niegazowane oraz energetyzujące, prze-
kąski, produkty typu fast food i instant”.

Pomimo pozytywnej opinii rządu do uchwalenia 
żadnej ustawy nie doszło. Dlaczego? Możemy się tylko do-
myślać i wykonać proste działanie arytmetyczne. W szko-
łach jest około 4,5 mln uczniów. Niech każdy z nich co-
dziennie wyda złotówkę w sklepiku szkolnym. Rok szkolny 
trwa około 180 dni. Oznacza to, że rynek jest wart  
prawie 200 mld zł. W tej sytuacji nie dziwi oświadcze-

nie Polskiej Federacji Producentów Żywności, że „jest 
przeciwna proponowanemu projektowi zmiany ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz uważa, że 
jedynie odpowiednio zaplanowane i wdrożone działania 
edukacyjne wszystkich interesariuszy mogą doprowadzić do 
wykształcenia odpowiednich nawyków żywieniowych. (…) 
Rolą rządu powinno być wspieranie i koordynowanie tych 
działań w celu wypracowania jak najbardziej efektywnych 
rozwiązań, a nie wprowadzanie zakazów administracyjnych 
powodujących dyskryminację produktów spożywczych”. 
I tak dalej, bla, bla, bla… Co więcej, Federacja w tym 
samym oświadczeniu wypowiada się negatywnie na temat 
kompetencji dyrektorów szkół: „Należy podkreślić, że 
dyrektorzy placówek szkolnych nie są wyspecjalizowani 
w zakresie kontroli jakości żywności i z reguły nie posiadają 
odpowiednich środków i kompetencji w tym zakresie”. 

No jasne, ale nie trzeba być profesorem dietetyki, 
aby wiedzieć, że słodycze szkodzą. Ostatnio opublikowa-
no kolejne badania, z których wynika, że wypijanie nawet 
jednej puszki napoju słodzonego dziennie zwiększa ryzyko 
otyłości u dzieci o 26 proc. O lawinowo rosnącej liczbie 
dzieci z nadwagą i otyłością mówi się w mediach od dawna. 

– Problem polega na tym, że w polskim prawie nie 
ma skutecznych narzędzi do wdrażania prozdrowotnych 
zmian – mówi Grzegorz Łapanowski, znany kucharz, 
promotor dobrego jedzenia. – Ustawę interpretuje się w ten 
sposób, że to, co jest w niej uznane za bezpieczne, jest zdro-
we, a tymczasem to jest właśnie nieporozumienie.  

an ˝elkaKup



Od kilku lat razem z grupą pasjonatów z fundacji Szkoła 
na Widelcu prowadzimy warsztaty, konferencje, odczyty dla 
dzieci, nauczycieli, dyrektorów i rodziców, ale to jest kropla 
w morzu potrzeb. Co więcej, takie działania nie mają mocy. 
My możemy zalecać, edukować, odradzać, i tyle. Dopóki 
państwo nie zainwestuje poważnych środków w edukację 
żywieniową i nie stworzy narzędzi prawnych do egzekwo-
wania ochrony naszego zdrowia, nic z tego nie będzie  
– twierdzi Łapanowski. 

˚elki solà w oku
Pasjonatów, którzy się nie poddają, na szczęście nie 

brakuje. Marta Widz, urzędniczka warszawskiego ratusza 
i szefowa kampanii „Wiem, co jem”, od kilkunastu lat, 
a od ośmiu w urzędzie walczy o wyrzucenie śmieciowego 
jedzenia ze sklepików szkolnych. – Setki godzin spotkań 
z dyrektorami, rodzicami, konferencji, odczytów powoli 
zaczynają przynosić skutek – mówi. – Mam nadzieję,  

„NIE CHCę PRoWADZIć 
Z RoDZICAMI DySkUSJI NA tEMAt 

tEGo, Co JESt ZDRoWE „
że za następne osiem lat szkolne sklepiki po prostu znikną.  
Nie są do niczego potrzebne. Dziecko w szkole powinno 
dostać lub móc kupić drugie śniadanie i obiad. Natomiast 
słodycze i słodzone napoje nie są niezbędne do prawidło-
wego odżywiania. W każdej placówce powinna być też do-
stępna woda zdatna do picia, najlepiej w postaci fontanny, 
z której pije się w sposób bezdotykowy – opowiada Marta 
Widz o swoich planach. 

Na razie prezydent Warszawy jako jedyna w Polsce 
wydała w czerwcu tego roku zarządzenie w sprawie orga-
nizacji żywienia w stołecznych przedszkolach i szkołach, 
w tym asortymentu szkolnych sklepików. W zarządzeniu 
tym publikuje listę towarów rekomendowanych i odradza-
nych do sprzedaży w takich miejscach. 

Mimo że zarządzenie ma charakter tylko doradczy, 
lista jest użyteczna. – Bardzo mi pomogła, jeśli chodzi 
o wybór produktów, które mogą być sprzedawane w szkol-
nym sklepiku – mówi Magdalena Grabska, dyrektorka 
Zespołu Szkół nr 80 w Gołąbkach. – Nie jestem specjalistą 
dietetykiem i nie chcę prowadzić z rodzicami niekończą-
cych się dyskusji na temat tego, co jest, a co nie jest zdrowe. 
Wiadomo, że ludzie mają w tym zakresie bardzo różne 
standardy i opinie. A tak mogę powołać się na oficjalny 
dokument opracowany przez fachowców – tłumaczy. 

I tu dochodzimy chyba do sedna sprawy. Oczywiście 
gdyby istniało ogólnopolskie prawo zobowiązujące dyrekto-
rów szkół do przestrzegania zaleceń dietetyków w sprawie 
żywności w szkole, sprawa byłaby prosta. Ale nie istnieje. 
Mimo to to dyrektor, a nie premier podpisuje umowę 
z ajentem sklepiku. W tej umowie może sobie zastrzec,  
że asortyment ma być zgodny z listą. W przeciwnym razie 
ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmia-
stowym. Wzory są dostępne w internecie na stronie kampa-
nii „Wiem, co jem” (wiemcojem.um.warszawa.pl). Dyrektor 
szkoły ma więc narzędzie pozwalające mu kontrolować 
asortyment towarów. Kłopot polega jednak często na tym, 
że nie chce się tą sprawą zajmować. 

– Lata pracy i przekonywania robią swoje, ale men-
talność zmienia się bardzo powoli – mówi Marta Widz. 
– Dziś nadal (chociaż na szczęście coraz rzadziej) spotykam 
dyrektorów, którzy mówią, że to, co jedzą i piją dzieci pod-
czas pobytu w szkole, to nie ich sprawa – dodaje. 

Jeśli dyrektor tak właśnie uważa, inicjatywę mu-
szą przejąć rodzice. Dwa lata temu Rada Rodziców wraz 
z dyrektorką szkoły przeprowadziła kontrolę towaru 
sprzedawanego w sklepiku jednej z warszawskich placówek. 
– Okazało się, że w sprzedaży są chipsy, żelki, gazowane 
napoje słodzone itd. Ajent zgodził się wycofać ze sprzedaży 

| temat numeru
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W Lalilu wierzymy, że jednym z najcenniejszych darów dzieciństwa jest
nieograniczona wyobraźnia. Dlatego nieustannie dostarczamy naszym dzieciom stymulujących 

bodźców pobudzających ich naturalną kreatywność. Zapewniamy czas, narzędzia i inspiracje 
do twórczego działania. Kultywujemy u dzieci niezależne myślenie, które w przyszłości

pozwoli im widzieć świat w szerszej perspektywie.

ŻŁOBEK
ul. Dantyszka 14
Warszawa, Stara Ochota

www.lalilu.pl
tel. 601 19 18 20

PRZEDSZKOLE
ul. Wawelska 16
Warszawa, Stara Ochota



śmieciowe jedzenie i wprowadzić towar zgodnie z naszymi 
wymogami. Niestety stało się to dla niego nieopłacalne. 
Ponieważ produkty, które cieszyły się powodzeniem wśród 
uczniów, zostały wycofane, ajent zrezygnował. Wtedy 
zaproponowaliśmy, że sklepik poprowadzi bezpłatnie Rada 
Rodziców, ale pani dyrektor znalazła inne rozwiązanie: 
objął go ajent ze stołówki. Są kanapki, jogurty, owoce  
– podsumowuje Anna Niklewicz, przewodnicząca Rady 
Rodziców w Szkole Podstawowej nr 139 w Warszawie.

– Na stronie kampanii „Wiem, co jem” jest dostęp-
na publikacja „Sklepik szkolny” zawierająca kompendium 
wiedzy na temat ram formalnoprawnych działalności 
sklepiku szkolnego (wymogów sanitarnych, handlowych 
i prawnych), czyli wskazań, czego trzeba przestrzegać, 
prowadząc go. Omawia cele działalności sklepiku w szko-
le oraz relacje sklepiku ze szkołą, rodzicami i uczniami: 
http://wiemcojem.um.warszawa.pl/files/sklepik_szkol-
ny.pdf. Dodatkowo od września będzie do ściągnięcia 
praktyczna lista „krok po kroku jak prowadzić sklepik 
uczniowski” – podpowiada Marta Widz. 

– Moim marzeniem są sklepiki szkolne prowadzone 
przez samorządy uczniowskie – rozmarza się Grzegorz 
Łapanowski. – Takie, w których dzieci uczyłyby się pro-
wadzenia jedzeniowego biznesu. Same przygotowywałyby 
kanapki, robiły zakupy do sklepiku, ucząc się bycia świa-
domymi konsumentami. Tylko takie sklepiki szkolne mia-
łyby sens, bo każdy ajent z natury nastawiony jest na zysk. 
A najszybszą i najpewniejszą drogą zarobienia pieniędzy  
w tym interesie jest sprzedawać wysoko przetworzoną 
żywność z wieloletnimi terminami ważności, nafaszero-
waną polepszaczami i konserwantami – tłumaczy. 

Co ty wiesz o ˝elkach?
Tu wracamy do kwestii edukacji. Bo choć intencje 

Polskiej Federacji Producentów Żywności sprzeciwiającej 
się ustawie są jasne, to jednak nie sposób nie zgodzić się 
z twierdzeniem, że podstawą jest jednak edukacja. Bo 
nawet jeśli zlikwidujemy śmieciowe jedzenie w szkole, to 
raczej nie uda się nam wychować dziecka w świecie bez 
coca-coli i chipsów. Są do kupienia w każdym sklepie! 
Może warto więc poświęcić czas i energię na edukację 
prozdrowotną? Jeśli nie jesteście Państwo do tego przeko-
nani, proponuję wysłuchać wykładu Jamiego Olivera na 
TED (www.ted.com/talks/jamie_oliver). „W czasie gdy 
będę do was mówił, tzn. w ciągu najbliższych 18 minut, 
czterech Amerykanów umrze tylko i wyłącznie dlatego,  
że jedli to, co jedli” – zaczyna Oliver. Opowiada o ko-
nieczności zmian, nawołuje do rewolucji. „Nasze dzieci 
będą żyły o 10 lat krócej niż my, dlatego że wpoiliśmy 
im złe nawyki żywieniowe” – alarmuje brytyjski mistrz 
kuchni. 

„NASZE DZIECI BęDą żyły o 10 lAt kRóCEJ NIż My, 
DlAtEGo żE WPoIlIśMy IM ZłE NAWykI żyWIENIoWE„

Jeśli uznamy, że nadszedł czas zmian, warto  
zajrzeć na strony internetowe (patrz adresy pod tekstem  
– przyp. red.) poświęcone kampaniom społecznym na 
rzecz zdrowego jedzenia dzieci i młodzieży. Można tam 
znaleźć gotowe scenariusze warsztatów, kalkulatory diety, 
jadłospisy, wzory umów z ajentami sklepików, a nawet 
przepisy kulinarne. Możemy skorzystać z jednego z go-
towych, proponowanych na tych stronach programów lub 
sami przygotować warsztaty dla dzieci i rodziców. 

Lubisz ˝elki?
No właśnie – dla rodziców! Bo rewolucję należy 

zacząć od siebie. Inaczej nic z tego nie będzie! 
– Kiedy zaczynałam walkę ze śmieciowym jedze-

niem w szkole moich dzieci, „napadli” na mnie rodzice  
– wspomina początki swojej działalności Marta Widz.  
– Pewien pan zapytał mnie, kim ja właściwie jestem i jakim 
prawem chcę ograniczyć JEGO dostęp do coli, bo przecież 
on też czasami coś kupuje w szkolnym sklepiku – opowia-
da Marta. Zacznijmy więc od siebie i swoich dzieci, nie 
czekając na zmianę prawa i odgórne zarządzenia. Możemy 
zmienić naszą dietę, a także dietę naszych dzieci, możemy 
zmienić asortyment w szkolnym sklepiku, dopilnować, 
aby dzieci, które tego potrzebują, były w szkole dożywiane 
bezpłatnie, możemy wywalczyć dłuższe przerwy obiadowe, 
aby zjadały w spokoju, zapisać szkołę do programów gwa-
rantujących bezpłatnie mleko i porcje warzyw lub owoców 
dla każdego, zorganizować warsztaty kulinarne. Możemy 
doprowadzić do tego, że biała bułka i batonik w śniada-
niówce to będzie OBCIACH. 

I niech tak się stanie, bo czas bić na trwogę. W Eu-
ropie co czwarte dziecko cierpi z powodu nadwagi lub oty-
łości. Polska goni czołówkę w tym niechlubnym rankingu. 
W przedziale wiekowym 7-18 lat co piąte polskie dziecko 
ma problemy z nadmierną wagą. Poza kłopotami w skali 
rodziny (obniżeniem komfortu życia i poważnymi pro-
blemami zdrowotnymi) wkrótce zacznie to rodzić kłopoty 
w skali społeczeństwa. Koszt leczenia chorób dietozależ-
nych będzie dramatycznie rósł. „Nie będzie was na to stać” 
– ostrzega Jamie Oliver.  

WARTO TU zAjrzeć:
  http://szkolanawidelcu.pl fundacja Grzegorza 
Łapanowskiego
  http://www.ceo.org.pl strona akcji „Młodzi odwagi” 
Centrum Edukacji Obywatelskiej; interesujące konkursy  
i programy dla szkół
  http://www.fundacjabos.pl fundacja BOŚ zajmująca się 
m.in. edukacją w zakresie zdrowego odżywiania
  http://www.szkolnesmaki.pl propozycje śniadań do szkoły 
i menu dla całej rodziny
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RoZMAWIA: MAGDALENA łyCZKO
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gaga: Biegałaś do 36. tygodnia ciąży? co roBiłaś, 
widząc piorunujące spojrzenia przechodniów?

Co robiłam? Biegłam dalej. Kontrowersja wynika z nie-
wiedzy. W życiu nie zdecydowałabym się na bieganie 
w ciąży, gdyby moja lekarka prowadząca powiedziała: „Nie 
może pani tego robić, bo to zagraża dziecku albo pani”. 
Najpierw zapytała, od jak dawna biegam, a robię to od 8 
lat. Potem powiedziała, jak słuchać swojego ciała i ob-
serwować, czy brzuch po biegu jest napięty, czy w trakcie 
ciągnie w dół. Podczas ciąży trenowałam inaczej. To były 
raczej spokojne, przyjemne spacery biegowe. Biegałam 
mądrze i z głową. Oczywiście widziałam różne spojrzenia, 
niektórzy mnie nawet zaczepiali i ze zdziwieniem pytali: 
„A pani tak może?”.

miałaś jakiś specjalny rynsztunek  
do Biegania?

Nie, żadnych pasów, specjalnych spodni. Nie było takiej 
potrzeby. Co miesiąc chodziłam na kontrolę do lekarza. 
Można biegać w ciąży, ale trzeba się obserwować. Bieganie 
to piękna lekcja uczenia się własnego ciała. Wiadomo, kie-
dy można zapracować na kontuzję, wiadomo, kiedy masz 
słabszy dzień, wiadomo, kiedy jest szansa na życiówkę. Po 
jakimś czasie to czujesz. Nieraz zdarzyło mi się, że miałam 
zaplanowany 20-kilometrowy bieg, wyszłam do parku, 
zrobiłam dwa kroki i uznałam: nie, dzisiaj nie dam rady. 
Teraz potrafię już odpuścić. W końcu jeśli my możemy 
mieć gorszy humor, to ciało może mieć gorszy dzień.

najważniejsze to wiedzieć, kiedy odpuścić. 
długo się tego uczyłaś…

Jest we mnie kujonica. To, co jest zapisane w planie, ma 
być wykonane. Teraz już wiem, że trzeba być elastycznym, 
w tym cała mądrość. Dostosowywać się do tego, co się 
dzieje. Mogę być niewyspana, mogę być w gorszej kondycji 
psychicznej czy fizycznej. Jesteśmy zestawem naczyń połą-
czonych. To nie jest tak, że ja się nie wyśpię, a potem nagle 
zrobię rekord w maratonie. Wszystko na wszystko wpływa. 
Podczas snu najlepiej się regenerujemy. Nawet jak miałam 
rozpisane treningi w konkretnym tempie, to biegłam wol-
niej, jeśli nie miałam siły.

od wielu miesięcy nie przespałaś ani jednej nocy, 
mimo to nie narzekasz. czy wiesz, że wielu twoich 
Bardzo, Bardzo Bliskich znajomych mówi,  
że ty nigdy nie narzekasz na nic?

Mój Paweł (Paweł Kunachowicz, życiowy partner Beaty 
– przyp. red.) mówi, że nie narzekam, chyba że na niego. 
Mam to po mamie. Ona jest optymistką, mimo że nie mia-
ła łatwego życia i borykała się z różnymi problemami. Jest 
tak ciepłą, pozytywną i uśmiechniętą osobą, że musiałam 
to dostać od niej w genach. Nie noszę różowych okularów. 
Jest mnóstwo beznadziejnych sytuacji i osób na świecie, ale 
ja staram się otaczać tymi, z którymi jest mi dobrze, a poza 
tym wyrosłam z historii pt. „Każdy musi mnie lubić”. 
Potrafię stawiać granice i nauczyłam się asertywności. 
Nie narzekam, bo wolę się skupić na tym, że szklanka jest 

MACiERZYńSTWO TO TWARDA SZKOłA 
UWAżNOśCi i CZYTANiA SYGNAłóW 

NiEWERBALNYCH. O NiEPRZESPANYCH 
NOCACH, BiEGANiU W CiążY i UMiEJęTNOśCi 

PROSZENiA O POMOC OPOWiADA DZiENNiKARKA  
BeATA sAdowsKA.
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do połowy pełna niż od połowy pusta. Szukam dobrych 
stron. Chcę wierzyć, że wszystko dzieje się po coś. Nawet 
jeśli w danym momencie nie rozumiemy, dlaczego los 
nas doświadcza, i mamy pretensje do wszystkich łącznie 
z Panem Bogiem, to na końcu okazuje się, że to doświad-
czenie miało sens, bo np. przed czymś nas uchroniło. Nie 
roztrząsam bez końca przeszłości, bo to by mnie zatrzy-
mywało, staram się wyciągać wnioski. Nie wybiegam też 
za daleko w przyszłość.

czyli tu i teraz?
Tak, ale nie na zasadzie: hulaj dusza, piekła nie ma, teraz 
wszystko sprzedaję i jadę na koniec świata. Staram się nie 
przegapiać teraźniejszości. To sztuka, którą chciałabym 
posiąść jeszcze lepiej.

pamiętasz moment, kiedy dowiedziałaś się, 
że jesteś w ciąży?

Pamiętam, że zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nagle 
przestała mi smakować kawa, za to muszę, po prostu 
muszę, zjeść na śniadanie bagietkę z jajem, i to 15. raz 
z rzędu. Pamiętam też, że jeszcze nie wiedząc, że Tysiek 
już u mnie zamieszkał, robiłam treningi biegowe na Raj-
dzie Dakar po wydmach pustyni Atakama i dziwiłam się, 
że tak ciężko mi się biega. Wszystko zrzucałam wtedy na 
40-stopniowe upały…

zadawałaś soBie pytania: co to Będzie, jak 
soBie poradzę?

Nie, nie miałam takich obaw, ale to chyba wynika z tego, 
że staram się nie martwić na zapas. Zawsze sobie mówię: 
jak będzie problem, to się z nim zmierzę, ale może się nie 
pojawi, więc po co już teraz rwać włosy z głowy.   

Bałaś się porodu?
Do momentu wjechania do sali porodowej – nie. Nie 
jestem typem panikującym i snującym czarne scenariusze. 
Ale kiedy już zrozumiałam, że to za chwilę, zaczęłam się 
zastanawiać, czy w sali jest tak zimno, czy trzęsę się  
ze strachu. To było to drugie :) 

skąd pomysł na oryginalne imię dla syna? 
dlaczego tytus?

Paweł miał wuja, którego bardzo kochał i który miał 
na imię Tytus. Któregoś ranka obudził się i powiedział: 
„A może Tytus?”. Od razu mi się spodobało.

najczęściej od matek słyszę, że macierzyństwo 
wywraca życie do góry nogami… i Bezpowrotnie 
coś zaBiera. jak jest u cieBie?

Tysiek nic mi nie zabrał, no, może sen. Raczej wzbogacił 
moje życie niż je z czegoś ogołocił. Nie miałam baby blu-
esa, burzy hormonów i poczucia, że wszystko, co moje, się 
skończyło, choć niektóre koleżanki przez to przechodziły. 
Na szczęście to mija. Na szczęście potrafiły powiedzieć:  
nie radzę sobie, wyciągnąć rękę po pomoc, a to już pierwszy 
krok do tego, żeby z takiego stanu wyjść. 

a ty umiesz prosić o pomoc?
Musiałam się nauczyć. Przez lata byłam Zosią Samosią, 
zawsze czerwony pasek na świadectwach, zawsze wszystko 
mi łatwo przychodziło. No po prostu kujonica. Wszystko 
sama ogarnę, zorganizuję, uporządkuję świat. Z dziec-
kiem to trudne. Na szczęście! I na szczęście nie mam 
problemu, żeby powiedzieć Pawłowi w środku nocy: „Weź 
Tyśka, bo zwariuję. Spałam może godzinę przez całą noc”. 
Prośba o pomoc to żaden wstyd. To normalna komuni-
kacja w związku. Mój narzeczony to rozumie i – mam 
to szczęście – jest genialnym ojcem. Gdy Tytus budzi się 
o świcie, przejmuje go na dwie, trzy godziny, żebym mogła 
się wyspać i zregenerować. Dla mnie prośba o pomoc nie 
świadczy o słabości. Raczej o świadomości tego, w jakiej 
sytuacji się znajdujemy.

jeszcze raz – jak to jest z tą pomocą? niani 
przecież nie masz?

Udało się nam tak wszystko poukładać, że nie potrzebuje-
my niani. Pomoc moich rodziców jest tu bezcenna: mama 
zabiera Tyśka na długaśne spacery, tata bawi się z nim do 
upadłego. Na dodatek to była ich inicjatywa, nie nasza. To 
wielka radość obserwować taką wielopokoleniową rodzinę, 
ja też mam frajdę, że spędzam z synkiem więcej czasu.

karmiłaś tyśka i pisałaś książkę? 
Propozycję napisania książki („I jak tu nie biegać!” – przyp. 
red.) dostałam dwa tygodnie przed terminem przyjścia Ty-
tusa na świat. Na projekt miałam trzy miesiące. Pamiętam 
rozmowę z wydawnictwem. Wróciłam do domu i pomyśla-
łam: „Co ja zrobiłam?! Zgodziłam się?! Przecież nie wiem, 
co to znaczy mieć dziecko, i nie mam pojęcia, jak się pisze 
książkę!”. Dwa nowe światy zafundowałam sobie w tym 
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samym czasie. Jestem zadaniowcem, więc jeśli się na coś 
decyduję, nie mogę się wycofać. W książce są podziękowania 
dla Tyśka, bo gdyby nie on i jego spokój, nie mogłabym nic 
napisać. Siedziałam przy biurku, on leżał na kolanach na 
„rogalu” do karmienia, a ja pisałam. Nie mogłam czekać na 
wenę, pisałam, kiedy spał, jadł albo kiedy był na spacerze 
z moją mamą. Tak powstało „I jak tu nie biegać!” – w lukach 
codzienności, kiedy powinnam się wyspać. Ale nie żałuję!

jaki jest tysiek?
„Radosny” to chyba najlepsze słowo. Chciałabym, żeby tę 
radość jak najdłużej w sobie zatrzymał. Ma dołki w policz-
kach, kiedy się śmieje. Rozbraja nie tylko mnie.

Będzie Biegał jak mama i tata?
Nie mam pojęcia. Chciałabym, żeby był szczęśliwy. Czy 
będzie biegał, tańczył w balecie, czy malował ściany – to 
już sam sobie wybierze. Najważniejsze, by to, co robi, 
sprawiało mu frajdę i dawało poczucie sensu. Wtedy ja też 
będę szczęśliwa.

czym dla cieBie jest macierzyństwo? 
Jest doświadczaniem nowych rzeczy, wielkim znakiem 
zapytania, bo Tysiek to moje pierwsze dziecko. Cały czas 
się czegoś uczę i oczy otwierają mi się na coś nowego. Ma-
cierzyństwo jest szkołą uważności. Pod twoim okiem – jeśli 
masz czas popatrzeć i zobaczyć – z tego małego robaczka 
powstaje człowiek, w przenośni i dosłownie. Nagle zaczyna 
patrzeć nie przez ciebie, tylko na ciebie, uśmiechać się do 
ciebie, a nie w przestrzeń, nagle zauważa zabawki i zaczyna 
się bawić albo siada, i to jest niesamowite. To także szko-
ła wyczulenia na drugiego człowieka, czytania sygnałów. 
Rozróżniasz, kiedy płacze, bo chce jeść, a kiedy chce po 
prostu być przytulony. To przepiękny stan. Nie idealizuję, 
macierzyństwo to też nieprzespane noce i mnóstwo kom-
promisów. Nie przespałam ani jednej nocy od 11 miesięcy, 
ale nie narzekam. Mnie naprawdę ten malec bardzo dużo 
daje. A to, że mi odbiera sen – trudno, będzie to robił 
jeszcze przez jakiś czas. Gdyby nie hormony, pewnie dawno 
bym padła. Za to nad ranem jeden uśmiech potrafi wyna-
grodzić wszystko. Mam dużo koleżanek, które podobnie 
jak ja nie śpią, ale narzekają. Ja traktuję te nieprzespane 
noce jako nieodłączny element macierzyństwa. Są piękne 
chwile i takie, kiedy mówię: „Dobra, Kunek, teraz ty, bo 
ja już nie mam siły”. Dzisiaj rano tak było. Paweł o 4 nad 
ranem przejął syna, bo dla mnie godzina snu jest bezcenna. 
Macierzyństwo ciągle mnie zaskakuje. Nieprzespane noce, 
kolki, oczy na zapałki, a potem jeden bezzębny uśmiech i… 
jest najwspanialej na świecie. Bardzo mi się ten stan podoba 
i chętnie bym go powtórzyła.

co powiedziałaByś mamom, które aBsolutnie nie 
radzą soBie w nowej rzeczywistości, jaką jest 
macierzyństwo?

Jestem ostatnią osobą, która udzielałaby rad, nie mam pa-
tentu na nieomylność. Każda kobieta ma prawo po swoje-
mu radzić sobie z macierzyństwem. Uświadomienie sobie, 
że coś jest nie tak, nie radzę sobie albo już mam depresję, to 
wielki krok do tego, żeby coś z tym zrobić. A my chyba za 

często chcemy być mistrzyniami świata w kilku dyscypli-
nach naraz. Matkami również, i koniecznie karmić piersią. 
A nie każdej kobiecie jest to dane. Czasem organizm się 
buntuje, innym razem dziecko nie chce jeść. Dużą sztuką 
jest elastyczne reagowanie na to, co się dzieje. Chciałabym, 
żeby mój synek nie miał kolek, ale je miał, i to nie była 
moja wina. Nie było to spowodowane tym, że nie trzyma-
łam się diety, bo jem zdrowo. Być może popełniłam jakieś 
błędy, ale daję sobie na to przyzwolenie. Ja się tego uczę. 

czy rozumiesz koBiety, które nie chcą mieć dzieci?
Każda kobieta ma prawo samodzielnie podjąć taką decyzję 
w głowie i sercu. Kto powiedział, że model z dzieckiem jest 
lepszy od modelu bez dziecka? 

mówi się, że miarą sukcesu jest liczBa wrogów. 
myślisz, że masz ich dużo?

Nie wiem. Hejter to dziś instytucja. Pod każdym zdjęciem 
w internecie są nieliczne pochwały i mnóstwo hejtu. Pod 
moimi zdjęciami pewnie jest podobnie, ale nie czytam 
i nie przeglądam, bo szkoda mi na to czasu. Wolę, żeby 
ktoś powiedział mi prosto w twarz, co myśli. Ale jeśli ktoś 
anonimowo wylewa na mnie kubeł z pomyjami, to raczej 
nie ma odwagi… Gdyby napisał do mnie na Facebooku: 
„Pani Beato, jest pani beznadziejna”, to ja przynajmniej 
wiedziałabym, od kogo dostałam wiadomość. Pewnie mam 
wrogów, ale najbardziej interesują mnie opinie najbliższych, 
bo wiem, że one są prawdziwe i konstruktywne. 

w życiu prywatnym jesteś spełniona, a w zawo-
dowym? masz jakieś marzenia, o których zawsze 
myślałaś, a jeszcze nie zostały zrealizowane?

Jak byłam dzieckiem, marzyłam, żeby pracować w MTV. 
Pomyślałam: „Ale byłoby fajnie kiedyś”. I się udało. Gdy 
byłam małą dziewczynką, marzyłam o występie na pokazie 
mody i kilka razy mi się to zdarzyło, chociaż nie mam ani 
postury, ani wymiarów modelki. Marzyłam, żeby wrócić 
do radia, i wróciłam. Chciałabym zrobić jeszcze kiedyś 
program podróżniczy, bo to lubię i mam z tego radochę. 
Ale tak naprawdę nie ma we mnie poczucia, że mam jakąś 
wielką potrzebę, pragnienie. Doceniam to, co mam. Cieszę 
się, że świeci słońce, mimo że jest już chłodno, cieszę się, że 
mogłam zjeść z tobą zupę i że moja przyjaciółka z Warmii 
przysłała mi sok z jagód oraz przecier jabłkowy własnej 
roboty. Nie oczekuję. Nie muszę mieć drugiego mieszkania, 
samochodu i domu na Mazurach. Cieszę się, że mogę za-
płacić rachunki, że raz jest lepiej, raz gorzej, ale gdzieś tam 
wychodzę na prostą. Jestem spełniona, ale to nie oznacza, 
że osiądę na laurach i nie będę chciała się rozwijać, czegoś 
nowego uczyć. 

„JEStEM ZADANIoWCEM, WIęC 
JEślI SIę NA Coś DECyDUJę,
NIE MoGę SIę WyCofAć„
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KIEDyŚ lECZył PACJENTóW 
W KENII I SWOIM GABINECIE 

W AMSTERDAMIE. Był TEż POETą, 
AlE nigdy nie chciAł pisAć 

dlA nAjmłodszych. 
MIMO TO JEST JEDNyM 

Z NAJPOCZyTNIEJSZyCH 
I NAJBARDZIEJ ZNANyCH PISARZy 

DZIECIęCyCH NA ŚWIECIE
ORAZ… TWóRCą ŚWIATA 
NIEZWyKłyCH ZWIERZąT. 

wA˚nych reguł 
toona tellegena

Toon Tellegen
Ceniony poeta holenderski (ur. 1941), 
jednak to literatura dziecięca przyniosła 
mu międzynarodowy rozgłos. Swymi 
historiami o zwierzętach Tellegen 
wykreował zupełnie nowy gatunek 
literacki. Stał się niezwykle popularny 
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. 
Od momentu, gdy opublikował pierwszy 
zbiór opowiadań w 1984 roku, 
zdobył wszystkie ważniejsze nagrody 
w kategorii literatury dziecięcej. Jego 
książki przetłumaczono na kilkadziesiąt 
języków. W Polsce ukazały się dwie:  
„Nie każdy umiał się przewrócić” 
i „Urodziny prawie wszystkich”  
wydane przez Dwie Siostry. 

 Pierwsza reguła
Wszystko, jak opowiada, stało się przez przypa-

dek, który zawdzięcza swojej kilkuletniej córce. Każdego 
wieczoru przed snem opowiadał jej jedną wymyśloną 
historyjkę. To córka decydowała, o czym ma być opo-
wieść, i zawsze, oprócz różnych elementów (np. krzesła czy 
szklanki) musiała znaleźć się w niej wiewiórka. Pisarz nie 
jest w stanie wytłumaczyć dlaczego. Po prostu musiała być. 
Tellegen też polubił wiewiórkę. – Choć muszę przyznać,  
że już mi się trochę znudziła – mówi z uśmiechem. 

Po kilku latach opowiedział swojemu wydawcy o hi-
storiach wymyślanych dla dziecka, a ten namówił go na ich 
wydanie. – Nie były to jednak już te same bajki – wyjaśnia 
pisarz. – Zostały lekko zmodyfikowane. Trzymałem się 
jednak pewnej reguły, którą ustaliła córka: każde zwierzę 
występowało pojedynczo. Nigdy w moich opowiadaniach 
nie było dwóch wiewiórek. Zawsze była to jedna wiewiór-
ka, jedna mrówka, jeden słoń – dodaje. 

Pisarz ustalił także inne reguły. Uważał, że wszyst-
kie zwierzątka występujące w jego opowiadaniach są tak 
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wA˚nych reguł 

samo ważne i wszystkie mają takie same prawa. Nie umie-
rają oraz nie pamiętają, co się wydarzyło w poprzednich 
rozdziałach. 

Druga reguła
Rytuał pisania filozoficznych historyjek przez Telle-

gena też rządzi się swoimi prawami. – Tworzę tylko przez 
trzy miesiące w roku, na wakacjach we Francji – opowia-
da. – Wyjeżdżam tam wraz z żoną już od kilkunastu lat. 
Wstaję codziennie wcześnie rano. Biorę składane krzesełko, 
garść małych czystych karteczek i idę do lasu – dodaje. Tam 
siada i wsłuchuje się w dźwięki. Myśli tylko o zwierzątkach. 
Nawet słyszy, jak ze sobą rozmawiają. Nigdy za to ich nie 
widzi. I nie stara się nawet sobie wyobrazić, jak wyglądają. 
Tam właśnie szmery, szumy, pohukiwania stają się kanwą 
jego kolejnych filozoficznych opowiastek. 

Trzecia reguła
Czy pisze tylko dla dzieci? – Nigdy nie byłem 

specjalnie nimi zainteresowany – wyjaśnia. – Nie wiem 
o dzieciach więcej niż przeciętny człowiek – podkreśla.  
– Gdyby nie to, że zostałem ojcem, pewnie nigdy bym dla 
nich nie pisał. No i mój wydawca poezji jest znanym wy-
dawcą książek dla dzieci – dodaje z uśmiechem i opowiada 
zabawną historyjkę o malcu, który nie chciał mieć jego 
opowiadań. – Podpisywałem książki na spotkaniu autor-
skim. Jedna z mam mówi do dziecka: „Chodź, kochanie, 
kupię ci tę książkę. Jest świetna”. A dziecko: „Tylko nie 
to!” – śmieje się autor. Choć od 5-6 lat jego opowiadania 
o zwierzętach wychodzą w szacie graficznej, która bardziej 
przemawia do dorosłego czytelnika, Tellegen podkreśla, że 
kompletnie nie interesuje go, kto będzie czytał jego książki: 
dzieci czy dorośli. 

Czwarta reguła
W  swoich książkach Tellegen bawi się językiem, 

odkrywa nowe wyrazy. – Z premedytacją używam nie-
zwykłych słów, które wpadają w ucho dzieciakom. Wiem, 
że będą wymyślać dla nich własne znaczenia. 

Zbiory filozoficznych opowiastek, które ukazały się 
w Polsce, „Nie każdy umiał się przewrócić” i „Urodziny 
prawie wszystkich” przedstawiają świat, w którym wszy-

scy żyją w harmonii, wzajemnie sobie pomagają, a wolny 
czas spędzają na wspólnej herbacie, dyskutując na tematy 
ważne, ciekawe i filozoficzne. Tak nieprzeciętne zwie-
rzęta można spotkać tylko w jednym miejscu na świecie 
– w zwariowanym lesie Toona Tellegena. Czas tutaj płynie 
wolniej. Nie każdy wszystko potrafi, co często wywołuje 
smutek i tęsknotę za czymś, czego się nigdy nie pozna. 
A czasem wie się tak dużo, że trzeba po prostu o czymś 
zapomnieć. 

Zwierzęta Toona Tellegena wiedzą, jak cieszyć się 
z rzeczy małych, jak świętować i często rozmawiają o swo-
im życiu. To poruszające i ciekawe książki, pełne prostych 
mądrości i absurdalnych sytuacji. Świerszcz otwiera skle-
pik z listami życzeń, by pomóc zwierzętom, które nie wie-
dzą, co chciałyby dostać na urodziny. Mrówka zamartwia 
się, że wie już tyle, iż nie będzie w stanie unieść ciężkiej 
głowy. Na dnie oceanu samotna kałamarnica piecze uro-
dzinowy czarny tort tylko dla siebie. Słoń demoluje dom 
wiewiórki, co staje się dla niej okazją do przeprowadzki. 
Chrabąszcz wędrując przez step zastanawia się, czym jest 
wielkość i nieskończoność. Tellegen w mistrzowski sposób 
tworzy krótkie, surrealistyczne teksty, przemycając w każ-
dym jakąś ważną myśl. 
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Piàta reguła
Wymogiem Toona Tellegena jest to, by zwierzęta, 

które są bohaterami książek, jak np. nosorożec i świerszcz, 
mrówka i słoń, były przedstawiane przez ilustratorów w tej 
samej wielkości. – Wyobrażam sobie te zwierzęta, więc 
przeważnie wymagam tego od ilustratorów i mówię im 
o tym. Oni najczęściej się do tego dostosowują – opowiada. 
Wyznaje jednak, że sam nie trzyma się tej zasady do końca. 
Napisał bowiem opowiadanie o żółwiu, na którego skoru-
pie tańczą słoń z nosorożcem. – Gdyby były jednakowej 
wielkości, to nie byłoby to możliwe – śmieje się pisarz. 

Szósta reguła
Choć książki napisane są prostym językiem, a hi-

storie filozoficzne nie przekraczają dwóch stron, to i tak 
pozostają na długo z czytelnikiem i zachęcają go do 
dalszej dyskusji w gronie rówieśników lub z rodzicami na 
tematy ważne i często skomplikowane. Choćby o świetli-
ku i dżdżownicy, która chciałaby mieć coś, dzięki czemu 
wszystko by zgasiła, nawet słońce. Autor nadaje zwierzętom 
cechy ludzkie, co sprawia, że ich losy są zarówno zabawne, 
jak i pełne rozterek. Nigdy jednak nie przyrównuje ludzi  
do zwierząt. Rozdzielność świata zwierzęcych bohaterów  
i świata ludzkiego to właśnie kolejna reguła pisarza. Dla-
tego nie ma w jego opowiastkach filozoficznych zwierząt 
udomowionych: kotów, psów czy królików. – Lubię znaleźć 
się w świecie zwierząt, ale one nigdy nie wchodzą w mój 
świat – tłumaczy. 

„ZWIERZętA tooNA tEllEGENA 
WIEDZą, JAk CIESZyć SIę Z RZECZy 

MAłyCH, JAk śWIętoWAć„

| portret
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DWAJ SPEłNIENI OJCOWIE MóWIą O SWOJEJ 
SIlE, WARTOŚCIACH I TyM, CO SPRAWIA, żE DZIECI 
CHęTNIE Z NIMI ROZMAWIAJą. POKAZuJą MęSKą 

ODPOWIEDZIAlNOŚć I WNIKlIWE SPOJRZENIE 
SPRAWDZONyCH W AKCJI FACETóW. EKONOMISTA 

I PuBlICySTA KrzyszToF ryBińsKi ORAZ KIEROWCA 
RAJDOWy KrzyszToF hołowczyc.

dzieci do tego samego. Syn Aleksander ma 16 lat. Uczy 
się chińskiego, założył z kolegą firmę, wydał też książkę 
i niedawno odkrył, że potrafi ładnie rysować. W wakacje 
poszedł do swojej pierwszej pracy. Wspólnie strzelamy na 
strzelnicy z broni krótkiej, ćwiczymy też w siłowni. Alek 
często sam zaczyna ze mną rozmowę o życiu, o gospodar-
ce, o polityce… Córka Joanna ma 12 lat i jej wielką pasją 
są psy. Prowadzi o nich bloga, ma bardzo wielu czytel-
ników. Szykuje się na wystawę we wrześniu i będzie też 
trenowała z psem w klubie agility. Co wieczór chodzimy 
na godzinny szybki spacer i rozmawiamy o różnych  
sprawach. Przy okazji schudłem dziesięć kilogramów,  
a ona sześć… Spędzam z dziećmi dużo czasu. Mamy 
z tego frajdę. Tak, jestem spełniony jako ojciec.
k.h.: Rodzina daje mi poczucie równowagi w życiu. To 
jest dla mnie taka przeciwwaga dla świata rajdów, gdzie 
muszę walczyć i narażać własne życie. Razem z żoną uda-
ło się nam stworzyć dom i wychować w nim trzy córki.

wspomnieliście o sporcie. jaką funkcję może  
on pełnić w życiu dzieci?

k.r.: Sport wyrabia pewne nawyki, które są potem niesamo-
wicie przydatne. Uczy radzenia sobie z porażkami, współ-

zAdAnie:
gaga: czy Bycie idealnym ojcem jest możliwe?

krzysztof hołowczyc: Zawsze starałem się być 
najlepszym ojcem, jakim mogłem, ale nigdy nie 
zastanawiałem się nad tym, czy jestem idealny. Mówimy 
często o tym, czego nauczyliśmy swoje dzieci, ale trzeba 
wspomnieć, że my także uczymy się od nich. Moje córki 
nauczyły mnie bycia potrzebnym. Tego, że dzieci są 
esencją życia, jego największą wartością. Znam i cenię 
te chwile, kiedy wschodzi słońce, wszyscy jemy na 
werandzie śniadanie, a moja córeczka podaje mi bułkę, 
podsuwa miód i mówi: „Weź, tato, swój miodzik, to 
gryczany, ten, który lubisz najbardziej”. Ludzie gonią za 
czymś mitycznym, a nie wiedzą, że prawdziwe szczęście 
jest w tej bułeczce z miodem.
krzysztof ryBiński: Nie ma ojca idealnego. Zawsze trafi 
się jakaś wtopa. Jeżeli dzieci darzą ojca szacunkiem, 
traktują go jak przyjaciela, szukają u niego rady, 
z przyjemnością spędzają z nim czas, to może czuć,  
że jest bliski ideału. Ja tak się czuję.

uważacie się za spełnionych w roli ojców?
k.r.: Zdecydowanie tak, chociaż przede mną jeszcze sporo 
wyzwań. Jestem aktywnym człowiekiem i zachęcam swoje 

nie ma oJca iDealnego. 
zawsze traFi się Jakaś 

wtopa. ale Jeżeli Dzieci 
Darzą oJca szacunkiem, 

traktuJą go Jak przyJaciela, 
szukaJą u niego raDy, 
to może czuć, że Jest  

bliski iDeału.

RoZMAWIA: KRZySZTOf śLIWIńSKI
IlUStRACJE: SEBASTIAN WAńKOWICZ
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pracy w grupie, systematyczności, wytrwałości. Te cechy są 
ważne w życiu zawodowym. Nie bez powodu miliarder Le-
szek Czarnecki w wywiadzie w mojej książce „Go Global!” 
mówi, że swoich menedżerów rekrutuje przede wszystkim 
z grona osób, które w młodości uprawiały sport wyczynowy.
k.h.: Sport wpływa pozytywnie na koncentrację i motywację 
dzieci, ale przede wszystkim uodparnia na stres, pozwala 
lepiej radzić sobie z porażkami i sukcesami. Dzieci uprawia-
jące sport są zdrowsze i pewniejsze siebie. To ułatwia  
im nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. 

determinacją i zaangażowaniem można osiągnąć 
Bardzo wiele. to klucz do osoBistego rozwoju?

k.r.: Najważniejsze jest odnalezienie w sobie talentu lub 
przynajmniej mocnych stron i budowanie na tym przyszłości 
osobistej i zawodowej. Jeśli ktoś tego nie odkrył, to dlatego, że 
nie znalazł się w odpowiedniej sytuacji. Rodzice nie powinni 
„formatować” dzieci: syn lekarzy nie musi być lekarzem, a cór-
ka notariusza – notariuszem. Pomóżmy dzieciom spróbować 
wielu rzeczy, dajmy im szansę popełnić dużo małych błędów 
i w ten sposób odnaleźć własną drogę życia.
k.h.: Recepta na osiągnięcie sukcesu wydaje się dość prosta. 
Trzeba bardzo kochać to, co się robi, i być gotowym do wielu 

wyrzeczeń i poświęceń. Z takim nastawieniem wkracza się do 
świata sportu czy biznesu. Determinacja, pozytywne nastawie-
nie, wiara w sukces i praca nad samym sobą.

jeśli już mowa o kompetencjach i umiejętno-
ściach, to jakie wartości chcieliByście przekazać 
dzieciom?

k.h.: Moim zdaniem wychowywanie, przekazywanie war-
tości trwa najwyżej do około 12. roku życia. Później mogę 
już tylko wspierać moje córki. Jak patrzę na nie, to wiem, 
że razem z żoną wychowaliśmy je na porządnych ludzi. 
Mają silne charaktery, wiedzą, czego chcą w życiu, i dążą 
do tego. Są przy tym wrażliwymi, miłymi, zwykłymi 
dziewczynami, mają dobrze poukładane w głowach, sza-
nują siebie i innych, a ja jestem dumnym ojcem.
k.r.: Dzieci obserwują rodziców, ich znajomych i same 
przyjmują podobne wartości i normy zachowań. Na 
przykład jeżeli rzadko odwiedzamy sędziwą matkę, bo 
nie mamy czasu, bo dużo pracy, to nie bądźmy zdziwieni, 
jeśli to samo spotka nas kiedyś ze strony dzieci… A jakie 
cechy i wartości należy przekazać dzieciom? Wiarę w sie-
bie, pozytywne myślenie, umiejętność dostrzegania szans, 
uczenia się różnych rzeczy, i to przez całe życie…

wychowAnie

nieraz mięDzy raJDami 
miałem wolne trzy, cztery 

Dni. natychmiast wsiaDałem 
w samolot i z połuDnia 

europy leciałem 
Do Domu, Do moich 
Dziewczyn. koleDzy 

nie mogli tego zrozumieć. 



34

| męska rozmowa

jeśli więc chcemy wychować 
dzieci na doBrych ludzi, to sami 
musimy dać im przykład.

k.r.: Zgadza się. Jeżeli dziecko 
funkcjonuje głównie na linii dom – 
szkoła – dom, to zdecydowanie za mało. 
Młody człowiek powinien być aktywny 
w innych obszarach, w organizacjach 
pozarządowych, w klubie sportowym. 
Niech coś organizuje, niech przeciw 
czemuś protestuje, niech się buntuje, 
niech zmienia świat na lepsze, 
niech odbędzie staż „na szmacie” 
w jakiejś firmie i doceni, czym 
jest ciężka praca. Niech 
poznaje innych ludzi, którzy 
zainspirują, wzbogacą, 
podpowiedzą czy dostrzegą 
w młodym człowieku coś, 
czego rodzice i nauczyciel nie 
dostrzegli. Ważniejsze niż dobre 
stopnie, na których wielu rodzicom 
zależy, jest to, aby dziecko miało 
dodatkowe aktywności, ale nie chodzi 
o naukę gry na skrzypcach na siłę, tylko 
o pasję.
k.h.: Wiem, co w życiu ważne, znam 
swoją wartość, własną siłę. Tego uczę 
swoje dziewczyny. Przede wszystkim 
jak odróżniać dobro od zła, bo to 
najważniejsza nauka, jaką dostałem  
od mojego taty. Najtragiczniejsze jest 
to, gdy robimy coś złego i nie mamy 
o tym pojęcia. Wychowując dzieci, trzeba 
mówić o prostych rzeczach: że narkotyki, 
używki i alkohol w nadmiarze są do 
niczego, że można komuś wyrządzić 
krzywdę, mówiąc złe słowa, że trzeba 
wierzyć w ludzi. Zadaniem rodziców 
jest zbudowanie solidnego fundamentu 
moralnego. One wszystko dokładnie 
chłoną i śledzą. Czasem byłem w szoku 
i sam siebie pytałem, skąd to dziecko 
mogło wysnuć taki, a nie inny wniosek… 
Ale zaraz majaczyło mi w głowie, 
że ja się kiedyś tak i tak zachowałem. 
Dzieci niby nie słuchają, niby są zajęte 
swoimi sprawami, ale tak naprawdę 
rejestrują wszystko. 

patrzymy często na nie jak na małych dorosłych. 
oceniamy, jakie umiejętności przydadzą im się 
w przyszłości, żeBy żyło im się lepiej i wygodniej.  
ta wiedza nie zakłóca dzieciom życia?

k.r.: Mam wrażenie, że obecne pokolenie rodziców wcale nie 
traktuje dzieci jak małych dorosłych. Wręcz przeciwnie, wszyst-
ko za nich robią. Ja to pokolenie nazywam „pokoleniem dzieci 
wożonych do szkoły”. W dużych miastach są jeszcze panie do 
pomocy w domu i dzieci są przekonane, że mają samościelą-
ce się łóżka i samoodkurzające się dywany. I wyrasta potem 

niesamodzielny 20-latek, ofiara nadopiekuńczych 
rodziców…

k.h.: Myślę, że częstym błędem jest chęć 
sterowania życiem swoich pociech. 

Rodzice powinni poprzestać na dobrej 
radzie. Mój ojciec nigdy nie narzu-
cał mi tego, jak ma wyglądać moja 
przyszłość. Mimo że początki kariery 
rajdowej były trudne, to zawsze mnie 

wspierał.
nadopiekuńczość ma jeszcze drugie oBli-

cze, Bo wielu rodziców jest tak zaBieganych, 
że łatwo im przegapić sprawy ważne, np. zBudowa-

nie więzi z dzieckiem. macie na to swoje sposoBy?
k.h.: Jestem przykładem faceta, który zawsze bywał dużo poza 
domem. Wynika to oczywiście z mojego zawodu. Ale dziś, 
nawet gdy jadę na Dakar, dzwonię do żony co najmniej dwa 
razy dziennie, a na Skypie rozmawiamy tak często, jak to tylko 
możliwe. Oczywiście wiem, że to nie zastąpi ojca w domu… 
Mówię tylko o substytutach, które pomagają nam być blisko 
podczas moich podróży. Pocieszające jest to, że mój sposób 
znikania nie jest „marynarski”. Bywa, że wyjeżdżam wcześnie 
rano, wracam, kiedy wszyscy już śpią. Tylko po to, by rano zjeść 
z rodziną śniadanie. Nieraz między rajdami miałem wolne trzy, 
cztery dni. Natychmiast wsiadałem w samolot i z południa 
Europy leciałem do domu, do moich dziewczyn. Koledzy  
nie mogli tego zrozumieć. 
k.r.: Zabieganym ojcom, którzy na nic poza robotą nie mają 
czasu, powiem, że pracuje się, żeby żyć, a nie żyje, żeby pracować.

ojcostwo to wyzwanie?
k.h.: Ojcostwo nie tyle jest wyzwaniem, co ogromną odpowie-
dzialnością. Ja zawsze żyłem w przekonaniu, że to mężczyzna 
musi upolować zwierzynę, przynieść ją do domu, rzucić na stół 
i być zwycięzcą. Nigdy jednak nie uważałem, że z tego powo-
du jestem od mojej żony ważniejszy, lepszy. Każde z nas ma 
w życiu inne zadanie. Ludzie często zapominają, że czas, który 
spędzamy razem z dzieckiem, nie jest tylko po to, by zapewnić 
jedzenie i dach nad głową. Trzeba dać również tę najważniejszą 
strawę – duchową. Zadbać o psychikę.

zawsze żyłem w przekonaniu, 
że to mężczyzna musi 

upolować zwierzynę, 
rzucić Ją na stół i być 

zwycięzcą.



k.r.: Oczywiście, przecież dzieci muszą same odnaleźć 
swoją drogę życiową. Duże wyzwania dotyczą sfery 
uczuć. Syn już raz się zakochał. To zresztą od razu widać. 
Rachunek za komórkę skoczył do 250 złotych. Nie 
wiedziałem, że miesięczny wyciąg może mieć ponad  
20 stron – tyle wysłał SMS-ów. Przede mną i żoną trudna 
rola wspierania dzieci w odnalezieniu swojej drugiej 
połowy. A to bardzo trudne.

dojrzewaliście do ojcostwa?
k.r.: Pojawienie się dziecka wszystko zmienia. Przedtem 
imprezowaliśmy z żoną prawie codziennie. Imprezy w na-
szym mieszkaniu były na ponad 100 osób. Po urodzeniu 
Alka życie się diametralnie zmieniło i… było nam z tym 
dobrze. To właśnie jest dojrzałość. Są okresy w życiu, gdy 
trzeba się wyszaleć, dlatego nie powinniśmy dzieciom 
tego zabraniać.
k.h.: Ja od początku czułem, że rodzina jest bardzo ważna, 
ale musiałem się nauczyć dzielić sobą, bo przyznaję, że 
wcześniej byłem gościem bardziej skupionym na sobie. 
W sporcie jestem piekielnie samolubny, niemal idący po 
trupach. Kiedyś chciałem wyłącznie zgarniać jeszcze więcej, 
sięgać jeszcze wyżej. Teraz ta gonitwa za żywiołami ma 
właściwe proporcje. Dzięki mojej żonie zrozumiałem,  
że gdybym ich nie zmienił, wiele bym stracił.

angażujecie się społecznie w sprawy, które dotyczą 
dzieci i młodzieży. 

k.r.: Lubię to robić. Mam niesamowitą frajdę, jeżeli 
realizuję z młodzieżą różne projekty. Nie prowadzę 
tradycyjnych zajęć, podczas których profesor nadaje 
spod tablicy, a młodzież notuje. Wymyślamy ciekawe 
projekty, takie, które pozwalają młodym ludziom odnaleźć 
swój talent, wyrobić kompetencje potrzebne w życiu 
zawodowym czy nawet zarobić pierwsze pieniądze. 
k.h.: Dużym plusem popularności i tego, że jest się osobą 
medialną, jest możliwość niesienia pomocy innym. Jeżeli 
mogę wesprzeć akcje społeczne, to oczywiście chętnie się 
w nie angażuję. Czułem dumę, mogąc wesprzeć stowarzy-
szenie Olimpiady Specjalne Polska.

dorosłość własnych dzieci nie oznacza,  
że przestajemy Być rodzicami. jak wyoBrażacie  
soBie swoje ojcostwo za dwadzieścia lat?

k.h.: Kiedy będę już naprawdę starym człowiekiem, zacznę 
żyć życiem moich dzieci. Będę się cieszył z ich sukcesów, 
patrzył, jak rosną moje wnuki. Gdy im to mówię, tylko się 
śmieją. „Tato! – słyszę. – Ty zawsze będziesz miał coś  
do zrobienia. A my zawsze będziemy szły za tobą!”.
k.r.: Myślę, że będę ciągle chodził z córką na spacery, 
a z synem grał w tenisa i strzelał na strzelnicy. Może będę 
pomagał im prowadzić własne firmy. Jeżeli dzieciom się 

Krzysztof Hołowczyc (ur. 1962) – kie-
rowca rajdowy. Trzykrotny mistrz Polski 
i mistrz Europy w rajdach samochodowych. 
Wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar. Ojciec 
dorosłych córek Karoliny i Alicji oraz sze-
ścioletniej Antoniny. Od początku tego roku 
dziadek Alabamy.

Krzysztof Rybiński (ur. 1967) – ekonomi-
sta i publicysta. W przeszłości harcerz. Ma 
brązowy pas karate. W latach 2004-2008 
wiceprezes NBP. Rektor Akademii Finan-
sów i Biznesu Vistula. Ojciec Aleksandra 
(16 lat) i Joanny (12 lat). 

powiedzie, to córka obiecała, że kupi mi dom z basenem 
nad morzem. Mam zatem motywację, żeby wspierać ją 
w realizacji planów budowy domów opieki nad seniorami, 
gdzie psy będą terapeutami. 

R E K L A M A
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Bębenek-skarpetke!

– Nasza pani jest podobno okropna – żalił się tata 
z równoległej klasy. – Bardzo surowa i bez poczucia humoru.

– A nasza dużo zadaje – westchnęła mama z mojej klasy.
– I dobrze! – wydął wargi dziadek pełniący obowiąz-

ki rodzica. – Dlatego ta szkoła ma dobrą opinię.
Owszem, szkoła miała nie najgorszą opinię, ale była 

to opinia uśredniona, bo klasa klasie nierówna. Czy raczej 
nauczyciel nauczycielowi.

Jak wybrać tego najlepszego?
Wtedy nie wiedziałem, dzisiaj wydaje mi się to 

całkiem proste. Proszę wybaczyć, ale będę teraz Wujkiem 
Dobrą Radą. Otóż gdybym ponownie stanął przed dylema-
tem, któremu nauczycielowi zawierzyć, zasięgnąłbym opinii 
w pobliskiej bibliotece. Rzecz jasna w bibliotece dla dzieci 
i młodzieży. Dlaczego? Dlatego że bibliotekarze doskonale 
wiedzą, którzy nauczyciele chętnie z nimi współpracują, 
którzy przyprowadzają dzieci na spotkania autorskie, któ-
rym nie żal pozalekcyjnego czasu na zawodowe obowiązki, 
którzy wreszcie znają współczesną literaturę, dzięki czemu 
dzieciaki nie będą musiały zmagać się z nudziarstwami 
w rodzaju „Sierotka Marysia i siedmiu krasnoludków”. 
Jeżeli szukają Państwo aktywnych, otwartych, pełnych pasji 
nauczycieli, proszę popytać w osiedlowej bibliotece. 

Proste? Proste.
– Phi, myślałby kto – podniosą się zaraz głosy – że 

znajomość współczesnej literatury jest taka ważna!
No dobrze, ale proszę przyznać, że nauczyciel, któremu 

od dwudziestu lat nie chciało się zmienić listy lektur (bo niesie 
to konieczność opracowania nowych scenariuszy lekcji), nie 
wzbudza ani sympatii, ani szacunku. Co myśleliby Państwo 
o dentyście, któremu po studiach nie chciałoby się dokształcać 
i leczyłby Państwa zęby metodami sprzed dwóch dekad?

Zresztą okazji będzie pewnie jeszcze bez liku. Poza tym 
część z Państwa trwa zapewne w ułudzie, że rządo-

wa inicjatywa była ze wszech miar słuszna; za miesiąc, po 
pierwszej wywiadówce, wrócimy do tematu, gdy okaże się, 
że trzeba dokupić kolejny zeszyt ćwiczeń, pewnie zresztą 
niejeden. Na razie zapomnijmy o tym edukacyjnym zakalcu 
– wrzesień i tak niesie ze sobą wystarczająco dużo powo-
dów do zdenerwowania. Zwłaszcza dla tych z Państwa, 
których milusińscy po raz pierwszy poszli do szkoły.

– Nasze kochane, wrażliwe dziecko wśród tych ma-
łoletnich barbarzyńców?! – wzdraga się zapewne niejeden 
rodzic. – Jak ono tam sobie poradzi?

Spokojnie, poradzi sobie. Po pierwsze, w oczach 
innych rodziców Państwa kochane wrażliwe dziecko jest 
takim samym małoletnim barbarzyńcą jak wszystkie inne. 
Po drugie, my, rodzice, mamy skłonność do nadmierne-
go roztkliwiania się nad naszymi latoroślami. Po trzecie, 
w zdecydowanej większości szkół pracują kompetentni, od-
dani swojej pracy nauczyciele – zwłaszcza ci zajmujący się 
najmłodszymi. Zaufajmy im (co, oczywiście, nie oznacza: 
„Przestańmy interesować się tym, co po dzwonku”).

Gdy kilkanaście lat temu mój synek Kacper wę-
drował w wyprasowanej białej koszuli do szkoły, byłem 
wzruszony, zaniepokojony, dumny i czujny jednocześnie. 
Przyglądałem się spod oka innym dzieciom, próbując 
wypatrzeć potencjalnych neandertalczyków; przyglądałem 
się też rodzicom, rejestrując w pamięci osoby, które wzbu-
dzały moją sympatię i takie, z którymi nie chciałem mieć 
nic wspólnego – najuważniej jednak patrzyłem na Kacpra 
przyszłą wychowawczynię. Miała przecież być ważną czę-
ścią jego życia, i to aż przez trzy lata… Oby nie były nudne, 
nerwowe i jałowe!

Grzegorz 
Kasdepke 
autor książek dla 
dzieci i młodzieży, 
m.in. takich 
bestsellerów jak 
„Horror, czyli 
skąd się biorą 
dzieci”, „Rózga”, 
„Małe pióro”. 
Jego „Kacperiada” 
otrzymała Nagrodę 
im. Kornela 
Makuszyńskiego.
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Kusi mnie, żeby znowu poznęcać się nad tak zwanym darmowym podręcznikiem, 
a z drugiej strony – ileż można?



Ano właśnie.
Oczywiście można też zasięgnąć języka u znajomych, można poczytać in-

ternetowe fora (uwaga na frustratów żalących się, że szkoła nie rozpoznała w ich 
dziecku geniusza!), można wreszcie pójść do kuratorium. Ja jednak wybrałbym 
prostsze rozwiązanie – bibliotekę. Wybrałbym, gdyby mój syn był nadal synkiem, 
a nie tegorocznym maturzystą. Z perspektywy lat wspominam jego pierwsze 
tygodnie w szkole z rozbawieniem.

– Mam przezwisko! – pochwalił się któregoś dnia.
– O, a jakie?
– Kacper-Kasdepke-klepke-bębenek-skarpetke! 
– Takie długie? – zdziwiłem się.
– Tak – potwierdził z dumą. – W skrócie „Kacper”.
Między przezwiskiem a wyzwiskiem jest wyraźna różnica. Nie miałem 

nic przeciwko temu, aby kumple ze szkoły wołali na mnie Przylądek, bo była to 
pamiątka po psikusie, jaki zrobiłem na geografii (jeden z przylądków na szkol-
nej mapie opatrzyłem swoim nazwiskiem, tak starannie podrabiając drukowane 
pismo, że żaden z nauczycieli się nie zorientował). No, ale okrzyk „Kasdubkę” nie 
wzbudzał już mego entuzjazmu. Przezwiska bywają powodem do dumy, wyzwi-
ska wymagają interwencji. Zanim jednak Państwo zareagują, proszę spokojnie 
rozpoznać, z jakiego rodzaju zjawiskiem mają Państwo do czynienia.

Kilkanaście dni temu pan Krystian, młody nauczyciel etyki z Poznania, 
naskarżył na mnie Rzecznikowi Praw Dziecka oraz „Gazecie Wyborczej”,  
bo w książce „Mam prawo” znalazł coś, jego zdaniem, okropnie bulwersującego. 
Chłopca o pseudonimie Barył.

„Na jednej z pierwszych stron przedstawiono bohaterów – opowiada pan 
Krystian. – Każdy ma charakterystyczną osobowość i każdy, oprócz chłopca 
z otyłością, nazywany jest po imieniu. Przy okazji tematu praw dziecka najmłodsi 
uczą się wyśmiewać osoby otyłe (…)”. 

Obawiam się, że pan Krystian należy do tego pokolenia studentów, którzy 
na studiach korzystali wyłącznie z bryków. Gdyby miał zwyczaj czytać książki 
w całości, wiedziałby, że Barył nie jest jedynym bohaterem występującym pod 
pseudonimem. W żadnym z rozdziałów nie pojawia się jako ofiara. Przeciwnie! 
Cieszy się nie tylko sympatią, ale i respektem wśród pozostałych dzieciaków  
(podobnie jak jego pierwowzór; „Mam prawo” opowiada o szkole mego syna 
– większość występujących tam postaci jest prawdziwa). Udowadniając tym 
samym, że otyłość nie jest przeszkodą do zaskarbienia sobie szacunku.

Gorliwy nauczyciel jest mimo wszystko lepszy od nauczyciela, któremu 
wszystko jedno, dlatego życzę panu Krystianowi wszystkiego dobrego. A Pań-
stwu – spokoju w ten niespokojny wrześniowy czas. Ja zacznę się denerwować 
dopiero w październiku. Bo wtedy to moje kochane wrażliwe dziecko roz-
pocznie studia na Uniwersytecie Warszawskim… – jak 
ono sobie poradzi wśród tych wszystkich młodocianych 
barbarzyńców?!  
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 Uwaga, premiera! 
Najnowsza powieść Grzegorza Kasdepke nosi 
tytuł „Inżynier Ciućma, czyli śrubka, młotek 
i przemądrzałe roboty” (Nasza Księgarnia). 
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Bravehearts, czyli ludzie o wielkim sercu

Wolałam w tym wszystkim polegać na ludziach. 
Choć w Boga wierzę. Teraz nawet bardziej niż kiedyś. Jednak 
w Człowieka jeszcze bardziej! Dlatego zwracam się do was 
z prośbą wielką jak onegdaj: pomóżcie wyzdrowieć naszej 
malutkiej, czteroletniej przyjaciółce Misi Krawczyńskiej, 
która od miesiąca przechodzi drugą w swoim życiu chemio-
terapię, bo ma białaczkę. Misia nie prosi was o pieniądze, 
pewnie nadejdzie taki moment, w którym będzie ich potrze-
bować, ale to jeszcze nie teraz. Teraz prosi tylko o listy do 
szpitala w Kielcach, bo czuje się bardzo samotna. Poproście 
swoje przepiękne, mądre dzieci, by zaczęły pisać do Misi listy 
– o różnych sprawach: tych błahych i tych poważnych, o tym, 
czym chciałyby się z Nią podzielić. Misi do życia potrzebne 
są obecnie przede wszystkim opowieści, którymi będzie żyć 
przez kolejne miesiące, nie wychodząc ze szpitala. Akcja na-
zywa się „Daj słowo Misi”. Dajcie mi słowo, że napiszecie nie 
raz i nie dwa i że napiszą też wasze dzieci. Wasze słowa będą 
dla Misi najlepszym lekarstwem i życiodajną kroplówką. 
Zachęćcie do tego innych. Inne mamy, tatusiów i inne dzieci.

A ja daję słowo, że sama też będę pisać, w dodatku 
potrójnie, bo jeszcze za Milenkę i Helenkę, a może także  
za tatę świnkę, bo ten mógłby ostro przynudzać o Putinie 
albo futbolu. Życie na tej plancecie ma sens tylko wtedy, gdy 
robi się coś dobrego dla innych. Wtedy z homo ludens staje-
my się homo braveheart. Podążajmy tą ścieżką, inne wiodą na 
cholerne manowce. 

Bowiem z powodu rozumu lub dla rozumu popełnio-
no w tak zwanej zachodniej cywilizacji wiele błędów, 

marginalizując i wykluczając ze społeczeństwa wszystkich 
myślących inaczej niż w powszechnie przyjętym paradygma-
cie. Z tego chociażby powodu kibicowałam bardziej koncep-
cji homo ludens Huizingi, zakładającej, iż funkcją dystynk-
tywną reprezentanta ludzkiego gatunku jest skłonność do 
zabawy. By jednak ową skłonność zrównoważyć, pozbawiony 
poczucia humoru Stwórca przyłożył mi nagłą niczym grom 
z nieba chorobą Milenki i Helenki. To był cios poniżej pasa, 
bowiem po pierwsze, z tak zwanej „zaskoczki”, po drugie zaś, 
kompletnie nieuwzględniający rzeczywistych zasobów tak 
psychicznych, jak i fizycznych oraz emocjonalnych. 

Tym mnie poważnie zawiódł, tym mnie okropnie 
rozjątrzył, chodziłam się z nim nawet wyzywać i bić, nie 
zamierzałam być bowiem Hiobem w spódnicy! Widziałam 
w Stwórcy jeno neurotyka i ślepca, który totalnie mnie za-
wiódł, gdy okazało się, jak chore były wówczas moje córecz-
ki. One chore, a ja z tym wszystkim sama.

I wtedy zaczęłam Go błagać o pomoc. „Z głębokości 
do Niego wołałam”, że bez Jego cholernej pomocy nie dam 
sobie dłużej z tym wszystkim rady. I pomoc przyszła. W po-
staci ludzi. Setek, a potem tysięcy. Takich jak wy – ani nie 
do końca przyjaciół, ani też nie członków rodziny. Najczę-
ściej czytelników mojego bloga Uautystek i facebookowych 
„Łebków od Szpilki”. Razem zebraliśmy w dwa tygodnie 
136 tys. zł na operację dziewczynek w Barcelonie. Bez was 
oraz bez takich jak wy to wszystko by się w ogóle nie udało, 
bo nawet jeśli Bóg akurat miałby lepszy dzień i wyjątkowo 
nie miał węża w kieszeni, to i tak by nam tego hajsu z nieba 
przelewem nie wysłał. 

Agnieszka 
Szpila 
kreatywna w agencji 
reklamowej PZL, 
autorka poczytnego 
bloga Uautystek, 
mama bliźniaczek 
H&M, do tańca 
i do różańca. Piecze 
chleby, śpiewa 
pieśni, kocha jeździć 
warszawskim 
metrem. Wysoki 
poziom alergii na 
wszelkie zakazy 
i nakazy.

Już podczas studiów wiedziałam, że „człowiek myślący” nie zasługuje 
na podziw i szacunek.

IlUStRACJA: żANETA ANTOSIK

Adresy do korespondencji:  
Michalina Krawczyńska  
ul. Obrzeżna 23, 25-140, Kielce 
dajslowomisi@gmail.com,  
www.facebook.com/dajslowomisi 



Pisaki żelowe, kredki Valentine - pachnąca lalka, akcesoria do karmienia Pierwsze pojazdy – Auto, Samolot, Łódka

Captain Cross kapelusz, hak i szabla Muślinowe pieluszki i kocyki

Puzzle Mapa Świata Betty i Elastoc z kolekcji Magiczny Cyrk Przytulanka Krowa z metkami, smoczki

Lilliputiens – kolekcja On The Move Silikonowe wiaderka, miękkie piłki Ringo, wiaderka Alto, zestaw Cuppi

Najciekawsze marki zabawek i akcesoriów 
dostępne już w Polsce.
Katalogi w formacie PDF i adresy sklepów oferujących 
przedstawione produkty znajdują się na stronie www.kidykid.pl

KidyKid – artykuły dziecięce
tel.: +48 602 719 411 

+48 692 025 404
www.kidykid.pl 

email: kidykid@kidykid.pl
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ZdjęCIA: PAulINA KANIA
StyLIZACjA & MAkE-up: ANASTAZJA 
BOROWSKA/PINK WINGS 
uBRANIA: PIÙ DI ME, MISZKOMASZKO, 
ICON STORE, RESERvED, ZARA 
ModELE: JulKA, SEBASTIAN 
I ICH MAMA ANIA

W sesji przedstawiamy zwycięzców konkursu 
fotograficznego, zorganizowanego przez firmę 
HOOP – właściciela marki JuPIK. Konkurs „JuPIK 
WZyWA” polegał na zainspirowaniu się jedną z zabaw 
przedstawionych na stronie  www.jupikwzywa.pl 
i zgłoszeniu do konkursu zdjęcia lub filmu obrazującego 
„zabawowe” szaleństwa. Cała akcja zaś miała na celu 
zachęcenie rodziców do częstszych zabaw  
z dziećmi i wspólnego, aktywnego spędzania czasu 
poza domem. Nagrodą główną była profesjonalna 
sesja zdjęciowa w naszym magazynie. Zobaczcie, jak 
zwycięska rodzina poradziła sobie z tym wyzwaniem!  

DZIęKuJEMy RESTAuRACJI lA PlAyA W WARSZAWIE 
ZA POMOC W REAlIZACJI SESJI. 
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RoZMAWIA: MAłGORZATA CORvALAN

RóBMy COŚ BEZINTERESOWNIE DlA DOBRA INNyCH: SłABSZyCH, 
uPOŚlEDZONyCH, CIERPIąCyCH luDZI I ZWIERZąT – ZACHęCA 

PSyCHOTERAPEuTA wojciech eichelBerger.

gaga: rodzice marzą o tym, By ich dzieci zostały 
doBrymi ludźmi, By miały szczęśliwe rodziny… 
coraz częściej słychać, że wszystko to zależy 
od empatii. tymczasem wirtualne przyjaźnie na 
faceBooku, ograniczone kontakty z rówieśnikami 
w realu oraz mniejsze rodziny nie sprzyjają 
jej rozwojowi. czy empatii i współczucia można 
nauczyć?

wojciech eichelBerger: Zacznijmy od tego, że dzieci nie 
trzeba uczyć współczucia i empatii, to dorośli mogą się 
od nich uczyć. Właściwie postawione pytanie powinno 
brzmieć: „Jak nie oduczyć dzieci współczucia i empatii?”.

no więc jak?
Przede wszystkim nie wyśmiewać naturalnych odruchów 
empatii i współczucia, np. wobec innych krzywdzonych 
dzieci, cierpiących dorosłych, poniewieranych i zabijanych 
zwierząt czy ścinanych starych drzew. Dziecięca zdolność 
do empatii często wprowadza rodziców w zakłopotanie, bo 
obnaża nasze znieczulenie i zaślepienie, które uznaliśmy 
za właściwe przygotowanie do życia. Dlatego, na zasadzie 
kulturowo-pokoleniowej fali, współczucie i empatia trak-
towane są jako przejaw niedojrzałości, naiwności i słabości. 
Z tego powodu dzieci wierne tym naturalnym odruchom są 
często mobbingowane przez zdeprawowane dziecięce ofiary 
powszechnej darwinowskiej socjalizacji, a przez większość 
dorosłych traktowane z ironią i politowaniem.

czy możemy w tym kontekście mówić o tym, w jaki 
sposóB przedstawiamy dziecku także jedzenie mięsa?

To tylko jeden z wielu przejawów darwinowskiej socjali-
zacji (albo ultraliberalnej czy rynkowej), czyli promującej 
dominację i rywalizację, prawo przetrwania silniejszego, eli-
minację słabszych. Skrajnie darwinowską ideologią był/jest 
nazizm uznający biologiczną i kulturową dominację jednej 
rasy/narodu nad wszystkimi innymi. Darwinowska toksyna 
zatruwa także umysły wszelakich religijnych fundamenta-

listów i dogmatycznych ideologów, którzy swoje pomysły 
i przekonania uznają za jedynie słuszne. Ale by dać sobie 
moralne prawo do narzucania innym naszej władzy i poglą-
dów czy wręcz odmawiania prawa do godności i istnienia, 
najpierw potrzebujemy wywyższyć siebie i poniżyć in-
nych, a nawet wzgardzić nimi. Empatia, współodczuwanie 
i towarzysząca im pokora stanowią dla takiej mentalnej 
operacji przeszkodę nie do pokonania. Aby więc się zso-
cjalizować, w pierwszym rzędzie ich właśnie musimy się 
pozbyć. Użyjmy drastycznego przykładu z historii nazizmu. 
Przygotowywanie młodych kadr bezlitosnych, okrutnych 
esesmanów wymagało wczesnego i radykalnego treningu. 
Zajmowała się tym dziecięco-młodzieżowa organizacja  
Hitlerjugend.  Wybrane dzieci – głównie sieroty lub chłop-
ców anonimowo spłodzonych przez „rasowych” oficerów 
w hodowlach „nadludzi”, czyli w domach matek – oddawa-
no pod opiekę Hitlerjugend i poddawano skrajnie okrutnej 
edukacji. M.in. pozwalano przez wiele miesięcy hodować 
szczeniaczki i przywiązywać się do nich, by po jakimś 
czasie nakazać właścicielom wykonanie na swoich pupi-
lach zaplanowanej egzekucji. W ten sposób raz na zawsze 
łamano dzieciom serca i sumienia, wykorzeniano wszelką 
zdolność do empatii i współodczuwania, otwierano drogę 
do popełniania niewyobrażalnych okrucieństw w ramach 
swojej przyszłej służby w SS. Autorzy tego wychowawczego 
projektu dobrze wiedzieli, że wykonanie rozkazu „Zdradź/
zabij to, co kochasz” zamienia serce w głaz, rujnuje sumie-
nie, kasuje poczucie godności i przynależności do ludzkiej 
rodziny, skazując wykonawcę takiego rozkazu na dożywot-
nie, niewolnicze podporządkowanie rozkazodawcy. Na tej 
zasadzie rekrutują kandydatów organizacje przestępcze.

jak to się ma do jedzenia mięsa?
Uwzględniając wszelkie proporcje, nie sposób nie zauwa-
żyć, że w imię troski o dobre wyżywienie kolejne pokolenia 
poddawane są procedurze, która ma podobną dramaturgię. 

empatyczne dziecko

| psyche
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Dotyczy to szczególnie młodych pokoleń dojrzewających 
w miastach. Wiejskie dzieci dziedziczą po przodkach zdy-
stansowany i użytkowy stosunek do zwierząt. Na ogół nie 
bawią się zwierzęcymi pluszakami, nie hodują i nie przy-
wiązują się do swoich zwierzęcych wychowanków. Od po-
czątku wiedzą, że rolą gospodarskich zwierząt jest pomagać 
człowiekowi w pracy i dostarczać pokarm. Taki stosunek 
wprawdzie nie rozwija empatii i współczucia dla słabszych, 
ale ma jedną ważną zaletę – jest wolny od hipokryzji.
Tymczasem stosunek dzieci miejskich do świata zwierząt 
kształtowany jest w atmosferze nieświadomej hipokryzji 
i podwójnego moralnego standardu. Współczesne miejskie 
dzieciństwo jest wręcz przeładowane zwierzęcymi plusza-
kami, książeczkami, filmami i symbolami uczącymi za-
chwytu, podziwu i szacunku dla świata zwierząt. Bohatero-
wie-zwierzęta posiadają imiona, ludzkie cechy i charaktery. 
Adresowany do dzieci system wychowawczo-rozrywkowy 
zachęca do identyfikowania się ze zwierzętami i brania ich 
sobie za wzorce. Gdy dorastają, większość z nich obdaro-

wana zostaje prawdziwym kotkiem lub pieskiem, z którymi 
nawiązują silną emocjonalną więź. Słowem, miejska kultura 
robi bardzo wiele, by rozkochiwać dzieci w zwierzęcym 
świecie i naturze. Wynika to ze zrozumiałej potrzeby 
skompensowania właściwego miejskiej egzystencji braku 
dostatecznej ilości kontaktu z naturą (w krajach o wysokim 
stopniu urbanizacji diagnozuje się już u dzieci syndrom 
deficytu natury – Nature Deficit Syndrom). Wszystko to 
wyglądałoby mądrze, ślicznie i sympatycznie, gdyby nie 
dramatyczna aksjologiczna niespójność tego kulturowego 
przekazu przejawiająca się w upokarzającym i okrutnym 
traktowaniu i codziennym zabijaniu setek miliardów real-
nych, hodowlanych świnek, krówek, kurczaczków, kaczu-
szek, a także koników i piesków. Można wprawdzie dość 
łatwo wmówić miejskim dzieciom, że kawałek gustownie 
opakowanej, różowej substancji nie ma nic wspólnego np. 
z ich ukochaną Świnką Peppą, ale nie zawsze uda się ukryć 
odrąbane kości i krew. Kiedyś więc trzeba im przekazać 
niedający się pojąć ani pogodzić we współczującym dziecię-
cym sercu powszechny pogląd, że zwierzęta przeznaczone 
do kochania nie mają nic wspólnego ze zwierzętami prze-
znaczonymi do zabijania i jedzenia. Że są zwierzęta lepsze 
– te własne, mające imiona, o które się troszczymy, które 
leczymy, gdy są chore, i za którymi płaczemy, gdy odcho-
dzą – i te gorsze, bezimienne, dostarczające nam pokarmu, 
których rozpaczliwy los ma nas nie obchodzić. Bo do ofiary 
ich życia – jako gatunek szczególny, jedyny na tej ziemi 
zdolny do myślenia, życia zgodnie z wartościami i przeży-
wania uczuć wyższych, np. takich jak współczucie i miłość 
(sic!) – mamy ponoć prawo dane od Boga i natury. Tak więc 

wprawdzie nasza mięsożerna kultura nie nakłania dzieci 
do bezpośredniego uczestniczenia w zabijaniu ukochanych 
zwierzątek, ale z pewnością wymusza na większości z nich 
bierne uczestnictwo w okrutnym zabijaniu na ogromną 
skalę ich braci i sióstr. Zważmy jeszcze, że mimo tak wyso-
ko uwiarygodnionego przekonania i mandatu na zabijanie 
zwierząt, jakoś nie przychodzi nam do głowy, by w pro-
gramach szkolnych czy w ramach rodzinnych rozrywek 
uwzględniać wycieczki do ferm hodowlanych i tzw. ubojni, 
których, uchylając się przed niewygodną prawdą, wolimy 
już nie nazywać rzeźniami. Uznajmy to za przejaw zdro-
wego i uzasadnionego – choć przez większość wypartego 
– wstydu oraz zbiorowych, głęboko skrywanych wyrzutów 
sumienia i niepewności co do naszych, rzekomych gatun-
kowych, uprawnień. Piętrowa hipokryzja, schizofrenicz-
no-paranoiczne myślenie o naszych ludzkich uczuciach, 
zachowaniach i uprawnieniach wobec zwierząt z pewnością 
przyczyniają się do stopniowego wykorzeniania z serc ko-
lejnych pokoleń zdolności do empatii i współczucia, a tym 

samym skutecznie usposabiają coraz więcej ludzi do wy-
korzystywania słabszych i gardzenia nimi, eksploatowania 
planety i nieustannego prowadzenia bratobójczych wojen.

jaki wpływ mają na to np. media społecznościowe? 
To ważna kwestia, która została już dość dokładnie zbada-
na. Okazuje się, że nadmierne korzystanie z portali spo-
łecznościowych, SMS-ów i innych komunikatorów hamuje 
rozwój tzw. neuronów lustrzanych w płatach czołowych 
ludzkiej kory mózgowej. Służą one do tego, by trafnie 
odczytywać emocje i nastawienie drugiej osoby z wyrazu 
oczu, mimiki twarzy, tonu głosu, mowy ciała. Mogą się 
więc wykształcić jedynie w bezpośrednich, spontanicznych 
i długotrwałych relacjach z ludźmi. Dlatego z oczywistych 
powodów są również niezbędne do tego, by empatycz-
nie wchodzić w położenie innych, rozumieć ich uczucia 
i sytuację. Nie można wykluczyć, że z nadużywania od 
wczesnego dzieciństwa komunikatorów bierze się lawino-
wo narastająca liczba dzieci diagnozowanych z zespołem 
Aspergera, co polega m.in. na ograniczonej zdolności do 
trafnego odczytywania komunikatów pozawerbalnych, 
a tym samym zdolności do trafnego adresowania współczu-
cia w relacjach międzyludzkich. Dodatkowym czynnikiem 
zwiększającym ilość czasu spędzanego przez dzieci z ko-
munikatorami, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jest 
coraz powszechniejsze jedynactwo. Posiadanie rodzeństwa 
jest nie tylko niezastąpionym treningiem podstawowych 
umiejętności społecznych i emocjonalnej inteligencji, lecz 
także zaspokaja w znacznej mierze dziecięcy głód kontak-
tów społecznych, a wtedy zależność od wirtualnych relacji 
w sieci nie jest tak wielka.

„NADUżyWANIE oD DZIECIńStWA PoRtAlI SPołECZNośCIoWyCH 
ZABURZA ZDolNość Do WSPółCZUCIA„
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„fASCyNACJA PSyCHoPAtIą JESt SPóJNA Z PRZEkAZEM WIoDąCEJ
kUltURy RyWAlIZACJI, DoMINACJI I PoGARDy DlA SłABSZyCH„

a co z grami i filmami?
Warto zauważyć, że coraz częściej bohaterami popularnych 
filmów i seriali są ludzie z cechami zespołu Aspergera 
lub psychopatii, czyli ludzie z ograniczoną zdolnością 
do odczuwania wyższych uczuć i wartości, po trupach 
dążący do upragnionego celu, którym z reguły jest władza, 
wpływ, bogactwo, zemsta albo przeżycie uwarunkowane 
zdolnością do skutecznego i okrutnego likwidowania 
innych. Mam na myśli np. bohaterów seriali „House 
of cards”, „Breaking point”, „Sherlock”, „Gra o tron” 
czy filmy takie jak „Wilk z Wall Street”, by wymienić 
tylko ostatnie produkcje. Łatwo dostrzec, że fascynacja 
psychopatią, a po części też aspergerem, jest spójna 
z podstawowym przekazem wiodącej kultury rywalizacji, 
dominacji i pogardy dla słabszych. Na podobnej 
zasadzie skonstruowana jest większość popularnych 
gier, które nagradzają zachowania agresywne i okrutne. 
Kierowany do młodych ludzi przekaz jest równie 
oczywisty, co groźny i zasmucający: tylko zachowując 
się w sposób pozbawiony wszelkich skrupułów, 
odruchów serca i wyzuty z wartości, masz szanse na 
prawdziwy sukces we współczesnym świecie. Myślę, 
że nasze dzieci byłyby szczęśliwsze, a i świat lepszy, 
gdyby popularna kultura zamiast przekazu dzielącego 
nas na niezdolnych do współczucia psychopatycznych 
zwycięzców i pogardzanych przegranych proponowała 
przekonujące wzorce tolerancji, empatii i miłości. Tym 
bardziej że cywilizacyjnie powołane do tego instytucje 
religijne zostały w tak wielkim stopniu zainfekowane 
darwinowskim widzeniem ludzkiego świata, że ich 
przekaz dramatycznie stracił na wiarygodności.

wielu rodziców, a szczególnie ojców, uzna, 
że przesadzasz. uważają, że Brutalne filmy 
i gry są zdrowym i Bezpiecznym dla społeczeństwa 
sposoBem wyładowania negatywnych emocji 
oraz agresji, i nie widzą niczego złego w tym,  
By dzieci miały do nich dostęp. co o tym myślisz?

Jest dokładnie odwrotnie. Badania wykazują jedno-
znacznie, że np. po wyjściu z brutalnego filmu widzowie 
znacznie rzadziej reagują współczuciem w symulowanych 
sytuacjach wymagających udzielenia komuś pomocy. 
Podobne zjawisko zaobserwowano wśród fanów brutalnych 
gier. Uczą one agresji i czynią ją moralnie zasadną i uspra-
wiedliwioną. Całkowitym mitem jest teza, że mordując 
kogoś w grze komputerowej, odreagowujemy złość, co po-
zwala nam uniknąć pokusy zamordowania kogoś w realu. 
Wręcz przeciwnie. Silne negatywne emocje przeżywane 

w sytuacji, w której mięśnie nie angażują się w intensywny 
ruch, powodują skumulowanie w organizmie dużych ilości 
adrenaliny, co przez wiele godzin utrzymuje nasze ciało 
i umysł w trybie walki-ucieczki, czyli gotowości do bru-
talnych zachowań. Tak więc utrzymane w tym stylu gry 
i filmy nie dają nam okazji do odreagowania agresji, lecz 
kumulują ją, co powoduje odreagowanie w realu. Polecam 
książkę „Cyfrowa demencja”, w której przedstawiono te 
i inne wyniki licznych badań dotyczących wpływu współ-
czesnych mediów na kształtowanie się mózgów i charakte-
rów młodych ludzi.

podsumowując naszą rozmowę: czy mogliByśmy 
stworzyć minikatalog tego, co wspiera rozwój 
empatii i współczucia?

Oto on:
• Decydować się przynajmniej na dwójkę dzieci  
– nie fundować ukochanemu pierworodnemu smutku 
i samotności jedynactwa. 
• Tworzyć kontrkulturowe środowiska w wymiarze 
rodzinnym, lokalnym i społecznym. Takie, które wartości 
współodczuwania i empatii nie tylko deklarują, ale też 
praktykują.
• Oferować dzieciom własne spójne wzorce empatii, 
współodczuwania i miłości.
• Uwrażliwiać siebie i dzieci na sytuacje stosowania 
podwójnych standardów moralnych i hipokryzję.
• Proponować jak najwięcej sytuacji wymagających 
bezpośredniego kontaktu z ludźmi.
• Wspierać grupowe działania dzieci oparte na współpracy 
i realizowaniu wspólnych celów.
• Ograniczać siedzenie w domu i czas spędzany ze 
smartfonem i komputerem, ale nie za pomocą zakazów, 
lecz oferując kontakt/wspólne działania, np. zabawę, 
sport, rozrywkę.
• Zachęcać do uprawiania sportów drużynowych.
• Wspólnie z dziećmi robić coś bezinteresownie dla 
dobra innych: słabszych, upośledzonych, cierpiących 
ludzi i zwierząt. Nie ograniczać się jedynie do wpłacania 
pieniędzy na cele dobroczynne. 
 

Wojciech Eichelberger poleca internetowe warsztaty
 www.zrelaksowanamama.pl - jak rozpoznać 

i zmienić szkodliwe rodzinne i wychowawcze przekazy 
i przekonania, jak poprawić komunikację z dziećmi, 
budować szczęście rodzinne. 

 www.prostezycie.pl - trening mądrego 
minimalizmu, czyli jak posprzątać sobie w głowie i w życiu.  
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Dzieci to kwiaty tej ziemi. Ich radość, szczerość, wraż-
liwość i ciekawość świata mogą być dla dorosłych 

wspaniałą inspiracją do życia, tworzenia oraz pragnienia 
czynienia dobra. To właśnie za sprawą dzieci można na 
nowo przeżyć zabawy z beztroskich lat. Przypomnieć sobie, 
jak barwny i piękny jest świat oraz jak ważne jest być sobą, 
bo tylko wówczas możemy być wyjątkowi.

NAP zrodził się z marzenia stworzenia marki z mi-
sją, dlatego dba o rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci 
i rozpowszechnia idee praw człowieka. Każdy produkt jest 
wykonany z najwyższą starannością zarówno na poziomie 
konstrukcji, jak i produkcji. To wieloetapowy, uporząd-
kowany i przemyślany Nowy Ambitny Projekt. Produkty 
NAP nie mają „okresu ważności”, który mija wraz z koń-
cem sezonu, dlatego wybrane modele i wzory NAP będą 
w stałej ofercie sprzedaży. Każdy element kolekcji został 
wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości i posiada 
stosowne certyfikaty.

NAP pracuje z polskimi producentami, przykłada-
jąc szczególną wagę nie tylko do rzetelności wykonania, 
ale też do tego, by proces produkcji przebiegał w zgodzie 
z prawami człowieka. 
NAP nie jest klientem 
producentów czy swoich 
dostawców, ale współza-
leżnym ogniwem rzeczy-
wistości, w jakiej tworzy. 
NAP chce, aby wiedza 
o każdym komponencie 
produktu była przejrzysta 
i prawdziwa, dlatego  
ważnym elementem 
każdego ubrania jest 
książeczka-metka, która 
zwraca uwagę na pocho-
dzenie produktu. 

Książeczki-metki to nieodzowna część ubrania, gdyż 
NAP pragnie, aby dzieci wzrastały w otoczeniu przedmio-
tów dających pożywienie ich głodnym wiedzy umysłom. 
Treści zawarte na ich stronach odnoszą się zarówno do 
wiedzy encyklopedycznej, jak i wrażliwości emocjonalnej. 
Paski, na których zawieszone są książeczki-metki, z po-
wodzeniem posłużą za przypięcie ulubionej przytulanki, 
a same książeczki mogą trafić do kolekcji. NAP chce dać 
dzieciom wybór konstruowania swojego stroju poprzez 
dziesiątki różnorodnych dopinek. Nie korzystamy z goto-
wych printów czy ilustracji, NAP współtworzy dyplomo-
wana, pełna pasji graficzka, która przeniosła (i przerosła!) 
wyobraźnię NAP na papier, tworząc unikatową czcionkę, 
rysunki, ilustracje, grafiki i wzory.

NAP to skrót od zapięcia charakterystycznego  
dla marki, ale też od słów i haseł wpisujących się w misję 
firmy – Nietuzinkowy Ambitny Produkt, Nie Akceptujmy  
Przemocy!, Nadwiślańskie Aktywne Pokolenie, Nie! Ano-
nimowej Pracy, Nadchodzi Artystyczna Przygoda i wielu 
innych… Zarodkiem firmy jest bielizna dla dzieci i doro-
słych. Stworzyliśmy też linię „Prawa” odnoszącą się do praw 
człowieka, jak bluzki: „Jestem człowiekiem, mam swoje 
prawa” czy „Telefon” z numerem zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Linia „Słowa” powstała z miłości do słów,  
a „Dzieci” w odniesieniu do dzieciństwa w dawnym stylu. 
I wreszcie wzór firmowy „Koła” nawiązuje do nieskończo-
ności, trwałości oraz więzi międzyludzkich, międzykulturo-
wych i międzypokoleniowych. 

Ubrania są ważnym elementem kultury, historii 
i przemian społecznych. Dzieci nie powinny żyć w prze-
konaniu, że wygląd jest najważniejszy, niemniej trudno nie 
zauważyć, że ubrania są częścią naszej tożsamości. Wierzę, 
że piękne treści – tak słowne, jak i graficzne – okażą się 
dla Państwa interesującą alternatywą wobec komercyjnych, 
czysto modowych projektów. 

 www.napshop.pl

www.egaga.pl | 49

| promocja



50

| psyche

 czy dzieci są odBiciem swoich rodziców? 
NIEKTóRZy DOROŚlI CHCIElIBy SIę W NICH PRZEGląDAć 

JAK W ZWIERCIADlE Z BAJKI – BylIBy W NIM NAJPIęKNIEJSI.
tEkSt: EWA RACZyńSKA

odpowiedź „za chwilę”. Do tego dochodzi potrzeba kontro-
lowania różnych sytuacji. Pyta po trzy razy, czy na pewno 
wiem, jaką drogą jadę, czy zamknęłam mieszkanie, wyłą-
czyłam żelazko. Takie przepytywanie przez własne dziecko 
przez długi czas wywoływało u mnie frustrację. Mówiłam, 
że tę cechę Rafał z pewnością ma po tacie, fizyku. Tak było 
do momentu, kiedy sama spostrzegła, że planując dzień,  
co do minuty wylicza, ile czasu zajmie jej droga z pracy  
do domu, odebranie młodszego syna z przedszkola i dotar-
cie z Rafałem na basen. 

– Każdy telefon burzący misternie opracowany 
plan dnia odbierał mi spokój. Usiadłam z wrażenia, kiedy 
zdałam sobie sprawę z tego, że to, co tak bardzo irytuje 
mnie w moim synu, to rzecz, z którą sama sobie nie umiem 
poradzić. Od tego momentu jestem wyrozumiała. Pracuję 
nad sobą, próbując wyzbyć się potrzeby kontrolowania 

Po pierwsze, naÊladujà
– Moja mama zawsze żartowała, że to po niej jestem 

mądra, zdolna i rozsądna – wspomina Ewa, mama dziewię-
cioletniego Rafała. – Patrząc na mojego syna, który szybko 
się uczy i jest bystry, chciałabym powtórzyć to samo. 

Rodzice z łatwością przypisują sobie te cechy swoich 
dzieci, z których są dumni. Powtarzają: „Tak, on właśnie 
po mnie jest taki”. Jednak kiedy tylko pojawia się problem, 
szukają winnych skazy na charakterze, stwierdzając, że daną 
wadę ma na pewno po teściowej albo po ciotce, której nie 
lubią. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci uczą się od swoich 
rodziców zachowań, wyrażania emocji. Należy jednak 
pamiętać o tym, że biorą nie tylko to, co dobre. 

– Rafał musi mieć zawsze jasno określony plan dnia 
– opowiada Ewa. – Potrzebuje na przykład wiedzieć, za ile 
dokładnie minut będę w domu, i niestety nie zadowala go 

powieDz...
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codzienności, i widzę, jak Rafałowi jest łatwiej, jak coraz 
rzadziej pyta, czy aby na pewno za szesnaście minut będę 
po niego w szkole – śmieje się Ewa. 

Psycholog Dagmara Baszczyk zajmująca się porad-
nictwem wychowawczym tłumaczy: – Dzieci wychowują 
się przez naśladownictwo i na samym początku to rodzice 
są jedynym wzorcem, na którym się skupiają. Przez pierw-
sze lata życia malucha nie ma wokół niego rówieśników, 
to mama i tata są najcudowniejsi – wszystko co mówią, jak 
się zachowują. Ten mały człowiek w ogóle nie rozpatruje 
zachowań rodziców w kategoriach wad czy zalet, chłonie 
wszystko, co dostaje od najbliższych mu osób.

Po drugie, współodczuwajà
– Już u malutkiego dziecka można zaobserwować,  

że jest ono smutne, kiedy mama płacze, a kiedy jest szczę-
śliwa, tak samo szczęśliwe jest dziecko – mówi Dagmara 
Baszczyk. Czasami rodzice głęboko skrywają swoje emocje. 
Nie chcą nimi obciążać dziecka, gdyż wiedzą, jak trudno im 
samym, dorosłym, uporać się z trudnymi dla nich uczucia-
mi. Moniki ojciec zmarł, kiedy Julka, jej córka, miała cztery 
lata. 

– Julia często powtarzała, że bardzo tęskni za dziad-
kiem. Zachodziłam w głowę, jak to jest możliwe, przecież 
była taka mała, kiedy mój tata odszedł – opowiada Monika. 

– Pewnego dnia powiedziała, że pamięta, jak bardzo 
płakałam, kiedy dowiedziałam się o śmierci taty. Usiadłam 
i zaczęłam płakać razem ze swoją córką. Chwilę później 
wspominałyśmy różne sytuacje związane z dziadkiem, 
oglądałyśmy zdjęcia. To, przed czym tak długo uciekałam, 
przed czym chciałam chronić Julkę – bólem, tęsknotą – ona 
wyciągnęła na światło dzienne i paradoksalnie pomogła mi 
z tymi trudnymi emocjami się zmierzyć.

Po trzecie, uczà si´
Natalia jest mamą Tymka i Tośki. Podkreśla, że ma 

świadomość, iż nad niektórymi swoimi cechami, dostrze-
ganymi również u dzieci, pracuje kilkanaście lat i jej samej 
czasami trudno sobie z nimi poradzić. – Tymek po mnie 
odziedziczył wrażliwość. Kiedy był mały, ta cecha bar-
dzo mnie cieszyła. Tak było do czasu, kiedy mogłam go 
chronić. W momencie gdy trafił do rówieśników, wrażli-
wość okazała się problemem, chociażby z tego powodu, że 
gorzej znosi porażki – tłumaczy Natalia. – Obecnie łapię 
się na tym, że próbuję mojego syna na tę wrażliwość uod-
pornić, zniwelować ją, a przecież wcześniej sama ją w nim 
pielęgnowałam. 

To ważna lekcja dla rodzica. Jeśli nie ma dystansu 
do samego siebie, nie jest świadomy swoich wad i zalet, 
to trudno mu będzie pomóc dziecku. – Często rodzi-
ce zastanawiają się, dlaczego ich dziecko jest nieśmiałe. 
W zdecydowanej większości przypadków okazuje się, że to 
oni nie radzą sobie z czymś i wskazują to u swoich dzieci. 
Najczęściej jeden z rodziców nieśmiałego dziecka także 
jest nieśmiały – wyjaśnia psycholog Dagmara Baszczyk. 

Natalia tłumaczy synowi, jak ważna (także dla niej 
samej) jest punktualność. – Uważam spóźnialstwo za ob-
jaw lekceważenia drugiego człowieka. Wpoiłam tę cechę 
Tymonowi, niestety, skutek jest taki, że bardzo przeżywa, 
kiedy na przykład nie zdąży do szkoły. Teraz widzę, że 
nie wytłumaczyłam mu, że nie zawsze trzeba robić z tego 
tragedię. Rodzice muszą mieć świadomość, że wymagając 
od swoich pociech tego, czego wymagają od siebie, po-
winni pamiętać o tym, że codzienność niesie ze sobą wiele 
niespodzianek.

Po czwarte…
Sylwia przyznaje, że jej starszy syn Kuba jest taki 

jak ona. – Czyli zapominalstwo i absolutne roztrzepanie. 
Moi rodzice nie mogli się nadziwić, jak można wrócić ze 
szkoły bez tornistra czy iść na zajęcia i zapomnieć na jakie. 
Mnie samą to u siebie denerwowało – wspomina. – Tym-

czasem moje dziecko każdego, dokładnie każdego, dnia 
rano wychodzi z domu bez tornistra. Kiedy miałam tyle lat 
co Kuba, to na plastykę zabrałam zeszyty do angielskiego, 
a mój syn na lekcję nauki jazdy na rolkach poszedł bez 
rolek – śmieje się Sylwia. – Teraz niestety zachowuję się 
jak moja mama… – dodaje. – Inną kwestią jest problem 
z asertywnością u Kuby i rozmawianiem na trudne tematy. 
To niestety sprawy wciąż nieprzepracowane przeze mnie. 

Dziecko, naśladując swoich rodziców, zwraca uwagę 
na to, w jaki sposób ze sobą rozmawiają, jak wygląda re-
lacja między nimi. – Najważniejsze to pracować nad sobą. 
Najpierw wymagać od siebie, a dopiero później od dziecka. 
Wiadomo, że nikt nie jest idealny i dziecko będzie powie-
lać nasze wady – tłumaczy Dagmara Baszczyk i podkreśla: 
– Wychowanie odbywa się przez naśladownictwo. Mogę 
przywołać choćby przykład mojego półtorarocznego syna, 
którego poprosiłam o wyrzucenie butelki, a on ją najpierw 
zgniótł, bo tak robi tata. Myślę, że wielu rodziców nie jest 
świadomych tego, jak wiele niuansów dzieci zauważają 
i powielają, także w swoim dorosłym życiu. To, jak rodzic 
zobaczy siebie w swoim dziecku, zależy tak naprawdę 
tylko od niego samego. 

„DZIECI WyCHoWUJą SIę PRZEZ NAślADoWNICtWo I NA SAMyM
PoCZątkU to RoDZICE Są ICH JEDyNyM WZoRCEM„
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usunąć

Wie pani, to jest tak: po pierwszej tabletce nic się 
nie czuje. W instrukcji napisali, że może robić 
się słabo, ale mi nic nie było. Zagryzałam tylko 

wargi i modliłam się, żeby już było jutro, żebym mogła 
wziąć kolejną dawkę. Te sześć pastylek, które schowałam 
w nocnej szafce. Kiedy w końcu przyszło jutro i mogłam je 
połknąć, zaczęłam znów zaciskać wargi i znów się modlić 
o to, by ono już w końcu zmarło. 

Ania
– Wie pani, jak to się odbywa? – pyta mnie Ania, 

niebieskooka dwudziestoparolatka. – Kiedy łyka się 
mifepristone, nic się nie dzieje. To znaczy dzieje się, ale 
kobieta tego nie czuje. Nic jej nie boli, może pracować, 
bawić się, spać. Ja poszłam spać. Rano tylko kręciło mi się 
trochę w głowie, choć nie do końca wiem, czy to akurat 
po tej tabletce. Ale na uczelnię pojechałam jak zwykle. 
O 20 musiałam być już z powrotem, żeby wziąć misopro-
stol. Najgorsze jest to, że nikt do końca nie mówi, jak to 
się odbywa. Czytałam o tym na stronie Women on Web 

(organizacji, za której pośrednictwem kobiety mogą zdobyć 
narzędzia do aborcji farmakologicznej w krajach, gdzie 
jest ona nielegalna – przyp. red.). Tam jest jasno napisane: 
„Moment aborcji objawia się gwałtowną utratą większej 
ilości krwi oraz silniejszymi skurczami i bólem”. Człowiek 
jest przygotowany na ból i na krew, ale nie na to, co może, 
a czego nie chce i nie powinien widzieć. Miałam pecha, 
że w momencie, gdy aborcja się dokonywała, spojrzałam 
w dół. Wizja embrionu spłukanego w toalecie pomiędzy 
jednym a drugim skrzepem będzie mnie prześladować  
do końca życia. 

Dziewczyna, która mi to wszystko opowiada, jest 
studentką jednego z warszawskich uniwersytetów. Na 
oko widać, że jest bystra i zaradna. – Pochodzę z dobrej, 
krakowskiej rodziny – mówi z lekkim sarkazmem. – Mama 
i tata poznali się, pokochali, wzięli ślub, spłodzili dzieci. 
Mnie i brata wychowali w duchu patriotyzmu i chrześci-
jaństwa. Wieczory spędzaliśmy na rozmowie o książkach, 
wyłącznie tych z kanonu literatury światowej, oraz fil-
mach, najczęściej alternatywnych, nigdy o hollywoodzkich, 

RyCZAłA CAłyMI NOCAMI. PRZEPRASZAłA SWOJE DZIECKO ZA TO, żE NIE JEST 
TAK BARDZO CHCIANE JAK INNE MAluCHy. HuCZAłO JEJ W GłOWIE: „NIE MAM 

PIENIęDZy, NIE MAM MIESZKANIA, PRACy, WSPARCIA, SAMA NIE DAM RADy”.
tEkSt: MAłGORZATA GOłOTA IlUStRACJA: PATRyCJA PODKOśCIELNy

serce
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typowych scenariuszach. W niedzielę 
chodziliśmy do kościoła. Zawsze 
do tego w pobliżu Wawelu, bo tam 
były najpiękniejsze kazania. I zawsze 
wszyscy, bo jak mówił tata, rodzina 
powinna być razem. 

Pamięta jak dziś dzień, w któ-
rym dowiedziała się, że jest w ciąży. 
Był środek zimy, 21 stycznia 2011 
r. Była wtedy na pierwszym roku 
studiów i właśnie finalizowała swoją 
pierwszą studencką sesję. Podejrze-
nia miała od jakiegoś czasu. Okres 
spóźniał się już dobre trzy tygodnie, 
straciła apetyt i nieustannie chciało jej 
się spać. Robiła test, ale wyszedł nega-
tywnie. Dopiero tego dnia, za drugim 
razem, pojawiły się dwie kreski. Nie 
martwiła się, nie płakała, chyba się 
nawet cieszyła. Zawsze chciała mieć 
dzieci.

– Powiedziałam bliskim, jak 
tylko potwierdziłam ciążę u lekarza. 
To był szósty albo siódmy tydzień  
– mówi. – Mama wściekła się jeszcze 
bardziej niż Paweł, mój partner. 
Tata właściwie wyrzucił mnie z domu. Do dziś huczą mi 
w głowie jego słowa: „Albo usuniesz tego bękarta, albo się 
wynosisz”. 

Zamknęła się wtedy w pokoju. Do rana na przemian 
płakała, modliła się i przeklinała Boga.

– Rodzice przekonywali mnie, że jako wierzący 
i praktykujący katolicy nie mogą pozwolić sobie na to, by 
trzymać pod swoim dachem pannę z dzieckiem – znów lek-
ko się uśmiecha. – Widzi pani, oni na pewno mnie kochają. 
Tyle że na swój sposób. Tata z natury zimny, zdecydowanie 
mało wylewny. Mamie też nie zdarzało się mnie chwalić, za 
to z upodobaniem wytykała mi błędy. Nie mogłam łudzić 
się, że jak zobaczy wnuka, to jej przejdzie i będzie go ko-
chała, tak jak to tylko babcia potrafi i jak to się dzieje w fil-
mach i książkach. Ona po prostu nie zniosłaby hańby, jaką 
sprowadziłabym tym nieślubnym dzieckiem na jej dom. 

Bardzo szybko umówiono ją na zabieg w jednej 
z klinik na Słowacji. Odmówiła. Wyprowadziła się z domu, 
zamieszkała kątem u przyjaciółki. Ostatecznie rozstała 
się z ojcem dziecka. Od znajomych dowiedziała się, że jej 
matka pocztą pantoflową intensywnie szuka ginekologa, 
który za odpowiednią opłatą wykona Ani aborcję w Polsce, 
nielegalnie. 

– Poczułam się wtedy jak 
kawał mięsa. Moją zawsze troskliwą 
mamę nagle przestało interesować 
moje dobro. Gotowa była zapłacić 
grubą kasę za to, by ktoś usunął wszel-
kie ślady istnienia jej własnego wnuka. 
– Zobacz – pokazuje mi maleńkie 
blizny na środku dłoni. – Czytałam 
gdzieś, że jeden ból najskuteczniej tłu-
mi drugi, bardziej bolesny. Tak mocno 
i tak często zaciskałam wtedy pięści 
z cholernej bezsilności, że paznokcia-
mi poraniłam sobie dłonie. 

Szukała rozmaitych wyjść, 
w chwilach rozpaczy modliła się do 
św. Rity, bo pamiętała z dzieciństwa, 
że tak trzeba, kiedy sprawy wyglą-
dają wyjątkowo beznadziejnie. Ale 
rzeczywistość nie stała się dzięki temu  
ani odrobinę bardziej kolorowa. Była 
przecież młoda, na początku studiów. 
Znalezienie pracy, która pozwoliłaby 
jej utrzymać się samej z dzieckiem, 
graniczyło z cudem. Na Pawła na 
pewno nie mogła liczyć. Powiedział 
wprost, że dziecka nie uzna, bo po 

pierwsze nie chce być ojcem, a po drugie… dzieci obciążają 
jego zdolność kredytową. 

– Miał pomysł na biznes, musiał mieć dostęp do 
kredytów – krzywi się Ania.

Jasne, mogła go pozwać o alimenty, ale jaka była 
gwarancja, że faktycznie będzie je płacił? Mogła też iść do 
Domu Samotnej Matki, ale przecież w końcu i tak musia-
łaby z niego wyjść. Zasiłek rodzinny? Nawet gdyby jej go 
przyznano, to przecież są to grosze. Nie starczyłoby nawet 
na pieluchy. Adopcji jakoś nie brała pod uwagę. Nie po-
trafiła sobie wyobrazić, by po dziewięciu miesiącach ciąży 
i porodzie po prostu oddać dziecko.

– Nie zniosłabym wciąż powracających pytań, czy ta 
rodzina dostatecznie kocha moje dziecko, czy o nie dba, czy 
maluch jest szczęśliwy – wyjaśnia krótko.

Ryczała całymi nocami. Rozmawiała ze swoim 
dzieckiem, przepraszała je w kółko za to, że nie jest tak 
bardzo chciane i kochane jak inne maluchy. Huczało jej 
w głowie: „Nie mam pieniędzy, nie mam mieszkania, pracy, 
nie mam wsparcia, nie będzie ojca, sama nie dam rady”.

Po kilku dniach usiadła do laptopa, odpaliła  
Google. W wyszukiwarkę wpisała kombinację znaną chyba 
wszystkim kobietom świata, które choć raz znalazły się 

liczy się wsparcie 
Anna Kędzierska, psycholog i trenerka 
umiejętności psychospołecznych 
Ciąża, i chciana, i ta nieplanowana, 
wywraca świat do góry nogami. Bo 
psychologicznie jest wielką zmianą. 
A ta, by mogła zaistnieć, musi naruszyć 
dotychczasowy ład i porządek. Kobieta 
ze świadomością rosnącego w jej ciele 
nowego człowieka mierzy się zarówno 
w sferze emocjonalnej, jak i fizycznej. 
Zaczyna nową drogę, więc ma prawo 
odczuwać ciekawość i paniczny lęk przed 
tym, co powszechnie uważane jest za 
wzniosłe i ważne. Jeśli w obliczu takich 
wyzwań pozostaje sama, często ma 
poczucie, że świat wali się jej na głowę, 
rzeczywistość ją przerasta albo odbiera 
jej kontrolę nad sobą i własnym życiem. 
Do zmagań z takimi obawami trudno 
stanąć w pojedynkę, stąd empatyczna 
obecność innych ludzi w życiu ciężarnej 
kobiety jest tak ważna. Brak wsparcia 
ze strony najbliższych - męża, partnera, 
rodziców - dodatkowo odbiera poczucie 
mocy i wiary w to, że pojawienie się 
dziecka, chociaż przeorganizuje świat, 
nie stanie się jego końcem. Bez niego 
decyzje o aborcji są, w moim przekona-
niu, znacznie częstsze.

 www.CoCoCo.pl
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„StAłAM JAk WRytA, A oN NA klęCZkACH BłAGAł MNIE o PoMoC, ZRoZUMIENIE. 
PRZEkoNyWAł, JAk BARDZo tA CIążA ZRUJNUJE JEGo I MoJE żyCIE!„

w tzw. kłopotach: mifepristone + misoprostol. W odpowie-
dzi dostała niezliczoną liczbę ofert sprzedaży. Treść każdej 
brzmiała podobnie: „Oferuję oryginalne leki: mifepristone 
200 mg (mifegyne, mifeprex, MTPill), misoprostol 200 
mcg (misol-200, misoprost, cytotec, arthrotec). Preparaty 
oryginalne zakupione ze źródła uprawnionego do ich dys-
trybucji. Gwarantuję uczciwość i pełną dyskrecję”. 

Cena takiego zestawu w rodzimych portalach ogło-
szeniowych to ok. 300-400 zł. Ten sam zestaw w cenie ok. 
90 euro jest do kupienia na stronie Women on Web. Wy-
starczy się zalogować, wypełnić test, zapłacić i podać adres 
wysyłki. Wszystko odbywa się bardzo sprawnie. 

Przy takiej dostępności środków wczesnoporonnych 
nie dziwi już fakt, że liczbę nielegalnych aborcji w Polsce 
szacuje się na 7-13 tys. rocznie.  

Paczka z tabletkami nadana przez lekarza w Bom-
baju dotarła po trzech dniach. Po kolejnych dwóch było 
już po wszystkim.

– Mówi się, że problem aborcji sprowadza się do 
prawnej debaty: zrobić ją legalną czy nie? Mówi się, że to 
wszystko po to, by kobiety miały wybór. A mnie skręca, jak 
to słyszę. Prawda często jest taka, że kobietom się ten wy-
bór odbiera i nie robi tego, broń Boże, ustawa, ale najbliżsi. 

Monika
– Mam 31 lat, męża i dwoje wspaniałych dzieci  

– mówi na początku usprawiedliwiającym tonem. – Dwa 
lata temu stało się tak, że byłam w trzeciej ciąży. 

Dokładnie 13 marca 2012 r. na teście ciążowym 
pokazały się dwie kreski. Z obliczeń wychodziło Monice,  
że to zaledwie piąty tydzień. Powiedziała mężowi, oczywi-
ście! Dlaczego nie? Przecież kochali się od tylu lat, zawsze  
ją wspierał. 

– „Umów się na zabieg, dam ci pieniądze – usłysza-
łam. Rozryczałam się jak małe dziecko, a on powtórzył,  
że mam nie ryczeć, tylko znaleźć lekarza. 

Nie spytała dlaczego. Zabrakło jej odwagi. Kilka 
godzin docierała do niej cała sytuacja. To, że jest w ciąży, 
to, że mąż chce, by ją usunęła. Przecież byli wierzący, 
chodzili do kościoła, uczyli dzieci Dekalogu i szacunku 
dla ludzkiego życia! Nie chciała, nie wyobrażała sobie, 
że może to dziecko zabić, jej dziecko, ich! Jeśli usunie 
ciążę, znienawidzi siebie i jego. To wiedziała na pewno. 
Jeśli ją utrzyma, mąż znienawidzi ją, straci rodzinę, może 

nawet dwoje ukochanych dzieci. Na początku małżeństwa 
ustalili przecież, że mąż zarabia wystarczająco dużo, by 
mogła zająć się dziećmi i domem. Jak miała poradzić 
sobie z trojgiem dzieci bez pracy, oszczędności, a przede 
wszystkim bez jego pomocy? 

Milczy przez chwilę. 
– Może rację mają ci, którzy mówią mi, że poszłam 

na łatwiznę, ale co miałam zrobić? – patrzy błagalnie.  
– To dziecko byłoby urodzone na przekór wszystkim, 
a jego przyjście na świat poprzedziłoby dziewięć miesięcy 
ciągłych awantur, które nie byłyby dobre ani dla mnie, 
ani dla moich dzieci, ani dla tego maluszka w moim brzu-
chu. Wolałam stracić jedno dziecko niż trójkę. 

Mąż nie rozmawiał z nią przez tydzień, co rano 
powtarzał tylko: „Zdecyduj się, zanim będzie za późno”.  
– Powiedziałam o wszystkim mamie, siostrze, teściowej.  
„Wyjedź na parę dni, zostaw dzieci, zastanów się, spotkaj 
z lekarzem” – radziły. Dopatrzyłam się jasnej odpowie-
dzi w tych słowach, które miały mnie chyba pocieszyć, 
a zepchnęły w jeszcze głębszą rozpacz. Całe moje otocze-
nie o aborcji mówiło jak o najlepszym wyjściu z sytuacji. 
A dlaczego nikt nie powiedział po prostu: „Nie bój się, na 
pewno dasz sobie radę. Powinnaś o siebie i o tego malu-
cha dbać najlepiej, jak potrafisz”? Dlaczego nikt nie chciał 
tego dziecka? 

Poddała się.
Mąż ucieszył się, że w końcu się z nim zgodzi-

ła. Pojechali razem do kliniki w niemieckim Schwedt, 
najpierw na konsultacje psychologiczne i badania. Potem 
na zabieg. Wybrali Niemcy, bo tam szybką aborcję można 
zorganizować najłatwiej. Ciężarne będące w pierwszym 
trymestrze ciąży o zabieg mogą poprosić właściwie z każ-
dego powodu. Jedynym warunkiem jest to, że przedtem 
kobieta skorzysta z odpowiednich konsultacji, a ciąża zo-
stanie usunięta przez lekarza nie wcześniej niż po trzech 
dniach od spotkania z psychologiem. 

Z zabiegu niewiele pamięta. Nie chciała wiedzieć, 
co się z nią dzieje. Chciała wtedy tylko, żeby już było po 
wszystkim. 

– Mam czasem żal do rodziców – mówi Monika 
na pożegnanie. – Za to, że wychowali mnie w wierze 
katolickiej, za to, że wpoili mi przekonanie, że aborcja 
to grzech, morderstwo. Gdyby nie ta myśl, straciłabym 
dziecko, ale ocaliła siebie. 

| reportaż



Hanna
Ma 36 lat. Nie ma dzieci i nigdy nie chciała ich mieć. Ma partnera.  

Od 16 lat tego samego. 
– Nigdy nie braliśmy ślubu, jakoś nie było nam z tym po drodze – 

opowiada Hanna. – Choć do kościoła chodzimy co niedzielę i żyjemy w zgo-
dzie z Bogiem. Nie jesteśmy radykałami, fanatykami, nie. Zawsze uważałam 
nas za ludzi, których można określić po prostu jako wierzących i praktykują-
cych. Obchodziliśmy święta, zachowywaliśmy posty, spowiadaliśmy się raczej 
regularnie. Rozumie pani? 

Mieszkają w Londynie. Od dziesięciu lat. Dostali obywatelstwo, 
powodzi im się. Ona pracuje jako dentystka, on jest dyrektorem w między-
narodowej korporacji. Na pozór bardzo szczęśliwi. Naprawdę jednak nie do 
końca. Ona od lat bierze środki antydepresyjne. Po aborcji, której dokonała 
kilkanaście lat temu.

– Miałam niespełna 23 lata, gdy dowiedziałam się o ciąży. Wspólnie 
z partnerem podjęliśmy decyzję o jej usunięciu. Nie było jakichś szczególnych 
powodów, chyba zwyczajnie było nam dobrze tylko we dwoje. Poza tym, tak 
jak wiele młodych ludzi, mieliśmy plany, chcieliśmy się uczyć, rozwijać, bawić 
i podróżować. Myśl o dziecku obojgu nam nie pasowała, choć nie przypusz-
czałam wtedy, że mogę tej decyzji kiedykolwiek żałować. 

Od dnia aborcji zgasło wszystko.
Potem przyszły długie lata wypełnione nagłymi i częstymi napadami  

paniki, histerii i lęku. Terapia. Gdy wydawało się jej, że dość pewnie stanęła już  
na nogi, właściwie całkiem niedawno, okazało się, że dostała od losu drugą 
szansę. Okres zaczął jej się spóźniać. Robiony ze łzami w oczach test wyszedł 
pozytywny, nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Poszła do lekarza. 
Zrobiła USG. Wszystko się potwierdziło! Jak na skrzydłach pobiegła do 
domu.  

– Powiedziałam o tym mojemu partnerowi i jego odpowiedź mnie 
zabiła! Namawiał mnie na aborcję. Nie mogłam uwierzyć, że słyszę to z jego 
ust. Stałam jak wryta, a on na klęczkach błagał mnie o pomoc, zrozumienie. 
Przekonywał, jak bardzo ta ciąża zrujnuje jego i moje życie, jak niekorzystnie 
wpłynie na karierę, zarobki, standard życia. Szczegółowo naszkicował przede 
mną wszystkie chyba negatywne aspekty bycia matką. Nie powiedział nic, 
nawet zwykłego „w kupie raźniej”, hasła, którego żartobliwie zawsze używał, 
gdy chciał mnie przekonać, że nie powinnam się nocą włóczyć sama nad 
Tamizą albo choćby wybierać bez niego na zakupy. W ogóle przez te lata 
zawsze byliśmy razem, wszystko robiliśmy wspólnie. 

Hanna patrzy mi prosto w oczy. Mówi o dawnej znajomej, też samot-
nej matce.  

– Widziałam siebie oczyma wyobraźni między brudnymi pielucha-
mi a kuchnią, z podkrążonymi oczami, niemającą przyjaciół ani szansy na 
poznanie kogoś, krążącą między pracą a domem. Nieszczęśliwą, bo co z tego, 
że mam dziecko, skoro straciłam miłość mojego życia? Nie wiem, dlaczego 
społecznie przyjęło się, że dziecko to tylko szczęście. Dla kogo? Dla umęczo-
nej matki, która utrzymując ciążę, rezygnuje z siebie, swoich marzeń, planów 
i w końcu swojej szansy na spełnienie? 

Przestraszyła się, nie chciała takiego życia. Poczuła, że się nie nadaje, 
że nie da rady. 

Kilka dni temu poprosiła go, aby umówił ją na zabieg. Już nie chce 
zmieniać decyzji, ciągle się szamotać. Na wieść o tym jej chłopak powiedział 
tylko jedno: „Dzięki Bogu”. R
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tEkSt: BEATA BANASIAK-PARZyCH

GDy CZuJECIE SIę PRZyTłOCZENI 
CODZIENNyMI OBOWIąZKAMI AlBO 

CZEKA WAS PODRóż Z NADPOBuDlIWą 
POCIECHą, JESTEŚCIE GOTOWI 

spróBowAć wszysTKiego…

Z badań sponsorowanych przez producenta popularnego 
żelu na ząbkowanie wynika, że miejscem w przestrzeni 

publicznej, w którym płacz dziecka najbardziej denerwu-
je, jest… samolot. Media donoszą także o wypraszaniu 
rodziców z histeryzującymi maluchami – niekiedy tuż 
przed startem. Pod artykułami o rodzinnych podróżach 
coraz częściej można natknąć się na „sugestie” poirytowa-
nych współpasażerów: „Usypiajcie czymś swoje pociechy, 
błagam…” albo: „Na litość boską, znieczulajcie te małe 
bestie!”. Trudno ci okiełznać dziecko? Uspokój je syropem 
na przeziębienie – radzą niektórzy pół żartem, pół serio. 
Ale pediatrzy i dziecięcy psychiatrzy biją na alarm: rodzi-
ce coraz częściej podają na własną rękę dzieciom (w tym 
niemowlętom) rozmaite medykamenty. Takie rozwiązanie 
wydaje się wygodne, ale czy jest bezpieczne? Przecież takie 
decyzje są podejmowane bez konsultacji ze specjalistą. I czy 
podawanie dziecku lekarstw dla „świętego spokoju” nie 
naruszy jego zaufania?

Apteki, supermarkety, stacje benzynowe oferują sze-
roki asortyment leków dostępnych bez recepty. Najpopular-
niejszymi „uspokajaczami” są preparaty antyhistaminowe. 
Większość z nich zawiera difenhydraminę – organiczny 
związek chemiczny, który działa na ośrodkowy układ ner-
wowy, zmniejsza kurczliwość mięśni gładkich, a ze względu 
na działanie usypiające stosowany jest powszechnie w środ-
kach o działaniu nasennym/wspomagających zasypianie. 
Choć z tych „dobrodziejstw” ochoczo korzystają współcze-
śni rodzice, to nie oni pierwsi wpadli na pomysł takiego 
poskramiania pociech. Uczyli się od najlepszych – własnych 
matek i ojców, a ci prawdopodobnie od poprzednich po-
koleń. Serwowanie leków uspokajających dzieciom nie jest 
zjawiskiem nowym, np. w XIX wieku „na dobry sen” spraw-
dzał się rozcieńczony gin lub laudanum (nalewka z opium). 
Obecnie psychologowie i psychoterapeuci dostrzegają 
związek między przyjmowaniem środków nasennych 
w dzieciństwie a późniejszym uzależnieniem chemicznym. 
Jeden z klientów ośrodka terapii uzależnień tak wspominał 
rodzinne wypady: „Mieliśmy vana bez tylnych siedzeń, więc 
było dość miejsca na materace i śpiwory. 

Na każdym postoju mama karmiła mnie i rodzeństwo 
jakimiś lekarstwami na kaszel. Po nich natychmiast za-
sypialiśmy”. Ktoś inny zapamiętał obraz matki podającej 
„witaminki” w płynie: „Mam przed oczami wszystkich nas 
gotowych do wyjścia, stojących w szeregu pod drzwiami 
pokoju, gdy zakraplała nam je do gardeł. Dopiero niedawno 
wyznała, że przed wakacjami zawsze chodziła do lekarza 
po »kropelki na nerwy«. Niektórzy pojeni byli alkoholem: 
„Moja ciotka dodawała wódkę do gorącego mleka. Pamię-
tam długie podróże z kuzynami. Ciągle spaliśmy. Dziwne 
uczucie – obudzić się po setkach kilometrów, a za oknem 
widzieć zupełnie inny krajobraz. Albo zasnąć w południe 
i ocknąć się w środku nocy”.

Wielu rodziców utrzymuje, że pediatrzy sami radzą, 
aby przed wyjazdem podawać dzieciom „odrobinę leku na 
alergię”. W USA popularny jest benadryl, zażycie go może 
jednak przynieść rezultat odmienny od oczekiwanego. 
Pewna amerykańska para adoptowała w Chinach roczną 
dziewczynkę. Tak wspominali powrotną podróż: „Czekał 
nas kilkunastogodzinny lot, podaliśmy więc naszej córeczce 
benadryl. Ale zamiast spokojnie zasnąć, była nienaturalnie 
pobudzona. Wspinała się na fotele, ściany, krzyczała”.  
Ta rodzina może mówić o wielkim szczęściu, bo – jak 
twierdzi Darshak Sanghavi, autor bestsellera „A Map of 
the Child: A Pediatrician’s Tour of the Body” – „z dobrze 
udokumentowanych badań wynika, że skutki przyjmo-
wania tego lekarstwa ciągle nie zostały poznane”. Doktor 
Sanghavi otwarcie informuje rodziców swoich małych 
pacjentów, że „zdarzają się przypadki zatrucia benadry-
lem”. Jego zdaniem rodzice podróżujący z niemowlętami 

Ach ?!śpiJ, kochanie
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powinni całkowicie zrezygnować z podawania im leków 
usypiających i bardziej koncentrować się na uspokajaniu 
swoich pociech tradycyjnymi metodami. Przyjmowanie 
jakichkolwiek lekarstw bez wskazań medycznych jest 
niedopuszczalne, ostrzega dr Daniel A.C. Frattarelli, 
przewodniczący oddziału Food and Drug Administra-
tion w American Academy of Pediatrics. „Gdy aplikujecie 
dziecku leki przeciwalergiczne, z większym prawdopodo-
bieństwem narazicie je na skutki uboczne, niż doczekacie 
się efektu terapeutycznego. To zbyt ryzykowne, zwłaszcza 
w przypadku maluchów poniżej drugiego roku życia. 
Chlorek difenhydraminy, wchodzący w skład benadrylu, 
sprawia, że wokół mózgu zaczyna gromadzić się płyn, co 
u niemowląt i małych dzieci może wywoływać nieprzewi-
dywalne skutki. A samolot jest ostatnim miejscem, gdzie 
chcecie, aby coś poszło nie tak”.

Według psychoterapeutów dzieci uspokajane są dziś 
nie tylko na czas podróży – rodzice korzystają z chemicz-
nego „wspomagania” również na co dzień. Tymczasem 
podawanie lekarstw na własną rękę może nie tylko nieść 
tragiczne skutki, ale też być „nierozpoznaną formą i/lub 
elementem nadużycia”, twierdzi dr Shan Yin z Universi-
ty of Cincinnati School of Medicine. We wstrząsającym 
artykule opublikowanym w „Journal of Pediatrics” przed-
stawił wyniki analizy niemal półtora tysiąca przypadków 
zatruć dzieci z lat 2000-2008. Odkrył, że poza farmaceu-
tykami na kaszel lub przeziębienie najczęściej podawano 
leki przeciwbólowe, pobudzające, uspokajające, nasenne 
oraz neuroleptyki. W osiemnastu przypadkach doprowa-
dziło to do śmierci. Dr Yin przypuszcza, że zdobyte przez 
niego dane nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zatruć. 
„Okoliczności zgonów pozostają niejasne, podobnie jak 
przyczyny, dla których dzieci otrzymały leki pobudzające, 
przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Tłumaczenia 
dorosłych podczas procesów sądowych były różne: chcieli 
odpocząć, mieć czas dla siebie lub… ukarać dziecko”, 
wylicza dr Yin i dodaje, że gdy opiekun podaje dziecku 
medykamenty z innego powodu, niż wskazał lekarz,  
„zawsze pojawia się ryzyko wyrządzenia krzywdy”.

W tak skrajnych przypadkach prawo określa,  
czy zachowania rodziców/opiekunów podpadają pod 
kodeks karny, przypomina pediatra i terapeuta dziecięcy 
dr Lawrence Diller. Jednak jego zdaniem w codziennych 
okolicznościach etyczne granice ulegają zatarciu. Choć ro-
dzice zazwyczaj aplikują pociechom leki w dobrej wierze, 
przekonani, że środki te są zupełnie nieszkodliwe, to mogą 
robić to dla własnej wygody. Niekiedy też wydają się nie 
dostrzegać różnicy między niemowlakiem, którego męczy 
kolka, a rzucającym się w ataku furii dwulatkiem czy roz-
kapryszonym przedszkolakiem. „Czasami trudno ustalić, 

gdzie przebiega granica między chęcią niesienia pomocy 
dziecku a ulżenia mu w cierpieniu – to na szczęście zdecy-
dowana większość przypadków. Ale zdarzają się sytuacje, 
w których ta linia zostaje przekroczona i wówczas możemy 
mówić o znęcaniu się”, dodaje dr Diller.

Przygotowując ten artykuł, poprosiłam o opinię 
kilka znajomych matek. Jedna z nich przyznała, że od 
czasu do czasu – tak jak i przyjaciółka – podaje dzieciom 
leki przeciwhistaminowe, żeby porządnie się wyspać albo 
choć raz spokojnie zjeść obiad. „Chwila przerwy – czasami 
tylko tego potrzebujesz. To chyba lepsze niż krzyczeć na 
dziecko albo dawać mu klapsy, prawda?”, usłyszałam. Inna 
mama stwierdziła z kolei: „Syrop na kaszel… a cóż w tym 
złego? To przecież nie koniec świata. Koleżanka z pracy 
regularnie podaje córce swoje środki uspokajające. Każdy 
rodzic przyzna, że wychowywanie dzieci polega na robie-
niu wszystkiego jak najlepiej, za pomocą tego, co akurat 
masz pod ręką. Rodzicielstwo jest ciężkie i tyle. Robisz, 
co możesz”. 

„RoDZICE, któRZy PoDAJą DZIECkU NA WłASNą Rękę lEkARStWA 
USPokAJAJąCE, MoGą WyRZąDZIć MU kRZyWDę„
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tEkSt: KRZySZTOf śLIWIńSKI IlUStRACJA: EWELINA SKOWROńSKA

DlA DZIECI, KTóRE uCZą SIę 
PRZEZ DOŚWIADCZENIE, TO 
KonTAKT z przyrodą jesT 
szAnsą NA NIESKRęPOWANą, 
TWóRCZą I ODKRyWCZą 
AKTyWNOŚć. NA DWORZE 
ZABAWKI Są WSZęDZIE 
I WSZySTKIM. NIE TylKO 
PODCZAS WAKACJI. 

czy twoje dziecko woli komputer i internet zamiast 
zabawy na dworze? Jeśli tak, to zapytaj je dlaczego. 

Odpowie pewnie, że na dworze jest nudno i nic szczegól-
nego nie można robić. Czy uważasz, że to prawda? Czy 
zabawa na dworze, którą przecież pamiętasz z własnego 
dzieciństwa, stała się nieciekawa? Czy park, łąka, las albo 
rzeka mogą być nudne dla dziecka? Czas spędzany w domu 

wydaje mu się ciekawszy, bo ma tam wszystko to, dzięki 
czemu się nie nudzi: komputer, internet, tablet, hałaśliwe 
i błyskające zabawki. Ty natomiast masz poczucie, że twoje 
dziecko jest w domu bezpieczne. Przecież poza nim straszy 
niezliczona ilość niebezpieczeństw! Strach tak mocno prze-
pełnia wielu rodziców, że nie zauważyli, kiedy ograniczyli 
sobie i swoim dzieciom kontakt z przyrodą.  

usłysz,
jak roÊnie   trawa

| edukacja
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O zachwycie, którego nam często brakuje

gaga: dzieci, którym rodzice wpajają poczucie 
zagrożenia ze strony przyrody, Boją się jej 
i nie umieją jej doświadczać.

richard louv: Rachel Carson, przywoływana przeze mnie 
na kartach „Ostatniego dziecka lasu…”, często mówiła, 
że pozytywny związek dziecka z naturą zależy od dwóch 
elementów: wyjątkowych miejsc i wyjątkowych ludzi. Jako 
rodzice i wychowawcy możemy spędzać z dziećmi więcej 
czasu w otoczeniu przyrody. Nawet w miastach są takie 
miejsca. To powinna być w pełni świadoma aktywność ze 
strony rodziców. Nawet proste sposoby poznawania natury 
są ważne, bo pozwalają na spontaniczne i swobodne jej 
odbieranie. W „Przewodniku terenowym”, który dołączony 
jest do książki, opisuję przykład stu aktywności, które służą 
kontaktowi z przyrodą. Te działania mogą być tak proste 
jak planowanie regularnych spacerów w miejscowym parku, 
organizowanie pikników lub uprawianie roślin w donicz-
kach. Można robić bardziej angażujące rzeczy, jak kajakar-
stwo czy wędkarstwo. Zachęcam też do dołączania się lub 
zakładania klubów rodzinnych, które nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych zrzeszone są pod nazwą The Children  
& Nature Network. Więcej informacji o tej formie  
aktywności można znaleźć na stronie internetowej:  
www.childrenandnature.org/natureclubs/.

jak nauczyć dzieci tego, aBy dostrzegały nie 
tylko postęp technologii, ale też ewolucji?

Im więcej zaawansowanej technologii jest w naszym 
życiu, tym więcej kontaktu z naturą potrzebujemy. Mu-
simy być wielozadaniowi. Spotkałem kiedyś instruktora, 
który trenuje młodych ludzi do pełnienia funkcji pilotów 
statków wycieczkowych. Opisał mi dwa rodzaje uczniów. 
Jedni dorastali głównie w domu i świetnie poruszali się 
w świecie kreowanym przez gry wideo. Szybko uczyli się 
kwestii technicznych związanych ze statkiem. Inny rodzaj 
młodzieży dorastał, spędzając większość czasu w otoczeniu 
przyrody. Oni z kolei posiadali doskonałe umiejętności na-
wigacyjne. Z takiego powodu powinniśmy łączyć te różne 
światy i umieć jednocześnie być w obu z nich. I doceniać 
różnorodność z tego płynącą.

dlaczego tak ważne jest rozwijanie u dzieci 
inteligencji przyrodniczej?

Liczba badań na ten temat znacznie wzrosła w ciągu 
ostatnich kilku lat. Wskazują na jedną ważną sprawę: 
doświadczenia w świecie przyrody oferują wielkie korzyści 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Badania te wyraźnie 
wskazują, że może to pomóc wielu dzieciom w budowaniu 
zaufania do siebie, skupieniu, zmniejsza objawy ADHD. 
Aktywność na świeżym powietrzu to również bufor dla 
otyłości i nadwagi. Czas spędzony w otoczeniu przyrody 
nie jest oczywiście lekarstwem na wszystko, ale może to być 
ogromna pomoc. Kontakt z naturą prowadzi niekiedy do 
zachwytu, a to jest doświadczenie z kręgu transcendencji. 
Coś, czego współczesnym ludziom często bardzo brakuje. 

Ponadto nasze życie podporządkowane jest przymusowi 
efektywności, co przekłada się na wzorzec wypoczynku – 
aktywny i szybki. To wszystko powoduje, że obserwowa-
nie natury umyka naszej uwadze.

Wiele dzieci nie potrafi się bawić samodzielnie, 
bo ich partnerami są wirtualne postaci, często biernie 
odbierają płynące z mediów przekazy. Dlatego tak trudno 
im spędzać czas na dworze, gdyż w otoczeniu przyrody 
brakuje tak intensywnej stymulacji, jakiej doświadcza-
ją podczas zabawy w domu. Liczba bodźców, np. przy 
komputerze, sprawia, że uwaga dziecka jest wciąż zajęta. 
Nie ma ono szansy odpocząć, wyłączyć się, na co pozwala 
właśnie przebywanie na dworze. Dzieci zanurzone po 
czubek głowy w informacyjnym szumie nie posiadają 
umiejętności doświadczania przyrody, bo ich umysły wciąż 
są czymś zajęte. Takie dzieci nie korzystają ze zmysłów 
harmonijnie, ich słuch czy węch stają się przytępione, 
tzw. widzenie peryferyjne w kontakcie z telewizją zanika 
i staje się płaskie. Dzieci nie mają też czasu, bo muszą się 
uczyć, odrabiać lekcje, uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, 
żeby stać się efektywnymi dorosłymi ludźmi z bagażem 
przydatnych w życiu kompetencji, bo inaczej – wydaje się 
rodzicom – nie będą szczęśliwe. Efektem tego może być 
impulsywne zachowanie, irytacja, niezdolność kon-
centracji. Większość dzieci ma wystarczające zdolności 
adaptacyjne, żeby poradzić sobie z tym wyzwaniem, ale 
będą też takie, które zareagują zaburzeniami. Dlatego 
pocieszające jest – co przywołuje Richard Louv  na kartach 
swojej książki „Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze 
dzieci przed zespołem deficytu natury” (Relacja) – że 
wiele badań pokazuje np. zależności między powrotem do 
kontaktu z naturą i poprawą zachowania dzieci z ADHD. 
Przyroda koi rozedrgany umysł…

Richard Louv pisze o zespole deficytu natury, 
który dotyka ludzi mieszkających w wysoko rozwiniętych 
krajach. Wskazuje na swoistą kryminalizację zabawy na 
świeżym powietrzu, kiedy cała masa zakazów sprawia, że 
pójście do lasu, parku czy nawet na osiedlowe patio jest 
niemożliwe. Dziecko wychowane w takich warunkach 
będzie skłonne traktować przyrodę z wrogością, bo będzie 
mu ona obca i napawająca je strachem. Z tego powodu nie-
pohamowane niszczenie przyrody przez dorosłych może 
mieć swoje źródło w takim – oderwanym od drzew, łąk 
i lasu – dojrzewaniu. Wielu dorosłych z nostalgią przywo-
łuje wspomnienia, kiedy wspinali się na drzewa, chodzili 
z rodzicami na grzyby, brodzili w strumyku, przedzierali 
się przez zarośla. Czy nie było wtedy kleszczy, węży, lisów, 
a komary mniej dokuczały? Pomyśl, czy potrafisz dziś 
wziąć dzieci w miejsce, gdzie można usiąść pod drzewem? 
Zaproponuj, że posadzicie jedno wspólnie i będziecie się 
nim opiekować, a jeśli to niemożliwe, to zaadoptuj jakieś 
drzewo w parku czy najbliższym lesie, żeby móc cieszyć 
kontaktem z nim siebie i dzieci. Wyrabiaj w nich szacunek 
dla otaczającej je przyrody, drzew, roślin, zwierząt, bo 
przełoży się on na szacunek dla ludzi. 



tEkSt: KATARZyNA BąKOWICZ

I kto to mówi

Dzieci uczą się przez naśladownictwo. Od urodzenia 
patrzą, słuchają, odczuwają bodźce z otaczającego 

je świata. Mają niesamowicie podzielną uwagę, co 
widać choćby po tym, jak zapamiętują strzępki rozmów 
dorosłych, same będąc zajęte zabawą. Czasem nawet 
wtedy, gdy znajdują się w drugim pokoju. Mają oczywiście 
instynkt, dzięki któremu rozwijają się, ale sposoby 
nabywania nowych umiejętności chytrze podpatrują 
u swojego otoczenia. To nie znaczy, że dzieci stają się 
stopniowo klonami swoich rodziców, jednak zdecydowanie 
to właśnie oni są tymi pierwszymi wzorcami. 

Bardzo często nie ma znaczenia, kto spędza 
z dzieckiem więcej czasu, kto jest „fajniejszym” 
rodzicem. Ma się wrażenie, że w pewnym momencie 
to ono dokonuje wyboru, które gesty i schematy będzie 
powielać. No i widzimy czasem dumnie spacerującego 
czterolatka, stawiającego kroki dokładnie tak jak tata, albo 
obserwujemy, że pięcioletnia dama wykonuje taki sam gest 
czesania włosów jak mama.

 Na gestach i domowych nawykach jednak się 
nie kończy. Bo od rodziców i dzięki nim dzieci uczą się 
rzeczy w życiu najważniejszej – komunikacji ze światem. 
Od chwili narodzin zauważają, że za pomocą głosu udaje 
im się uzyskać to, czego potrzebują: jedzenia, zmiany 
pieluchy, czułości, zainteresowania. Na pewnym etapie 
przestaje to jednak wystarczać, dzieci mają ochotę na 
spacer, zabawę, co innego do jedzenia. Zmieniają więc 
formę komunikatu. Płacz, który zaraz po narodzinach 

jest jednostajny i o podobnych parametrach, ulega 
modyfikacji. Inne dźwięki towarzyszą bólowi, inne 
zadowoleniu, inne są informacją, że należy wyrzucić 
z menu bananową kaszkę. I tak zaczyna się nabywanie 
i transformowanie nowych elementów dźwiękowych, 
które z czasem przybiorą formę słów. Będąc w kontakcie 
z dzieckiem, wzmacniamy lub osłabiamy dany sygnał. 
Pokazujemy to, spełniając jego życzenie lub je ignorując. 
Ale dziecko jest przebiegłe i wnikliwie słucha. Często 
nie rozumie jeszcze słów, jednak doskonale rozróżnia 
intonację, akcent i melodię wypowiedzi o konkretnym 
znaczeniu. Uczy się emocji przekazywanych głosem. 
Naśladuje je precyzyjnie, ponieważ mając do dyspozycji 
tylko niedokładnie jeszcze realizowane samogłoski, 
przez kilka pierwszych miesięcy życia musi do nich 
dodać coś, co uczyni komunikat czytelnym dla rodzica. 
A dodatkowo uczy się języka ze wszystkimi składowymi. 

Około pierwszego roku życia, razem z pierwszymi 
krokami, pojawiają się pierwsze słowa. To znacznie 
upraszcza werbalizowanie życzeń i potrzeb. Są już 
pierwsze spółgłoski, na razie te proste, niewymagające 
ekwilibrystyki języka. Ale już one są wymawiane na wzór 
rodzicielski. Słysząc kilkaset czy nawet kilka tysięcy razy 
powiedzianą głoskę, dziecko kombinuje, jak by zrobić, 
żeby to, co ono wyprodukuje, brzmiało tak samo. Etap 
gaworzenia, który zaczyna się około szóstego miesiąca 
życia, jest poligonem doświadczalnym układów języka 
i warg w zestawieniu z uzyskanym dźwiękiem. 

OKOłO PIERWSZEGO ROKu żyCIA, RAZEM Z PIERWSZyMI KROKAMI, 
POJAWIAJą SIę pierwsze słowA . AlE Są Już ONE 

WyMAWIANE NA SPOSóB RODZICIElSKI.
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I już wtedy kolosalne znaczenie ma to, jak mówią 
rodzice, czy nie mają wad wymowy (to problem prawie 
40 procent dorosłych!). Dziecko, ucząc się po kolei głosek 
swojej ojczystej mowy, będzie realizować je dokładnie 
tak, jak słyszy to u mamy czy taty. Czasu jest mało, 
bo do szóstego roku życia dziecko uczy się artykulacji 
wszystkich głosek i ich wariantów, czyli kilkudziesięciu 
dźwięków. Na każdy z nich składa się precyzyjne 
ułożenie języka, warg, podniebienia miękkiego, sposób 
wypuszczania powietrza i praca strun głosowych. 
Dużo tego…

Kiedy do mojego gabinetu trafił Karol razem 
z mamą Beatą, miał sześć lat. Diagnozą była klasyka 
dziecięcej logopedii: seplenienie boczne głosek trzech 
szeregów (s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż). To strasznie 
brzmiące, ale jednak stosunkowo łatwe w korygowaniu 
zaburzenia mowy. Łatwe, jeśli regularnie ćwiczy się 
z dzieckiem w domu. Niestety w tym wypadku ćwiczenie 
nie miało najmniejszego sensu. Mama miała dokładnie tę 
samą wadę! Niesamowita była dokładność powtarzania 
przez Karola wadliwych głosek. Parametry błędów, 
ich rodzaj i umiejscowienie w aparacie artykulacyjnym 
stanowiły niemalże kopię wymowy pani Beaty. 
Ważne jest, że mama wychowywała Karola samotnie, 
z weekendową pomocą babci.

Podczas pierwszej konsultacji okazało się, że Karol 
chodzi do logopedy od trzeciego roku życia. Bez żadnego 
efektu. Oboje więc przyszli do mnie po wyrok: nieuleczal-
ne problemy z artykulacją. Oczywiście nie stwierdziłam 
tego, za to postawiłam warunek terapii Karola równolegle 
z terapią mamy. Oboje zaczęli pracę nad poprawą arty-
kulacji – mama w jednym gabinecie, Karol w drugim. Co 
jeszcze ciekawsze, wada wymowy pani Beaty była kopią 
wymowy jej mamy. A więc Karol siłą rzeczy musiał się na-
uczyć takiego sposobu artykulacji, innego nie znał… Babci 
terapię darowaliśmy, ale pod warunkiem, że nie będzie ona 
wykonywać z wnuczkiem ćwiczeń logopedycznych. Cała 
przygoda trwała rok. I mama, i syn nauczyli się wymawiać 
zniekształcane głoski prawidłowo. Ich wymowa pozostała 
więc identyczna, tyle że tym razem już poprawna.

Nie każdy przypadek jest tak krystaliczny, nie 
zawsze dziecko mówi identycznie, czasem robi sobie 
składankę z mowy mamy, taty i np. kogoś z przedszkola. 
Niekiedy koleżanka z podwórka mówi ciekawiej, bo wsuwa 
język między zęby, a to fajniejsze i prostsze. Całe szczęście, 
że wystarczy uważność na to, co i jak mówi dziecko, żeby 
nabywanie złych nawyków powstrzymać i zahamować. 
Jednak podstawy komunikacji pozostaną takie, jakie zostały 
przekazane już podczas pierwszego karmienia… 

 www.bakowicz.pl

Smoczki Philips Avent Mini 
zaprojektowane z myślą o Twoim noworodku

Philips Avent model – SCD501

Philips Avent wprowadza kolejną nianię elektroniczną z technologią 
DECT, która zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, pozwalając 
usłyszeć każdy szmer. Prosta w obsłudze niania gwarantuje 
też niezawodne połączenie i zasięg do 300 m, a wszystko po to,  
by dać maluchowi bezpieczeństwo, a Tobie większy komfort.  
To pierwsza niania cyfrowa w przystępnej cenie.

Niezawodne połączenie z Twoim dzieckiem 
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Stworzyliśmy smoczki Mini, które zaspokoją naturalną potrzebę ssania u noworodków do 
drugiego miesiąca i spełnią oczekiwania mam. Ich unikalność polega na mniejszej tarczy 
oraz nowym kształcie dostosowanym do buzi maleństwa. Również mniejszy, przezroczysty 
uchwyt w kształcie pierścienia pozwala na pewniejsze dopasowanie. Nowe smoczki Philips 
Avent pomogą uciszyć, odprężyć i uspokoić maluszka już w pierwszych dniach jego 
życia.To, co wyróżnia smoczki Philips Avent, to rekomendacja Polskiego Towarzystwa 
Ortodontycznego.To jedyne w Polsce smoczki uspokajające oraz do butelek posiadające 
rekomendacje PTO. Rekomendowana cena detaliczna: 2 smoczki mini – scf151/02= 26 pln.

cena: 

272 pln
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Redagują: 
Iza farenholc 
i jej syn Toniofilm

dvd

W POSZUKIWANIU SZCZęśCIA
Szczęście odwraca się od plemienia Eskimosów. Najwyraźniej to złe moce mają w tym 

swój udział. Aby pokonać fatalne zaklęcie, trzeba udać się do magicznej krainy  
Sarili. Na czele ekspedycji stanie dzielny syn wodza Putulik, który wraz z narzeczoną 
Apik, młodym czarodziejem Markussim, psotnym lemingiem i zaprzęgiem wesołych 

psów husky ruszy na poszukiwanie miejsca, w którym rozwiążą problem. legenda 
głosi, że do Sarili mogą wejść tylko osoby nieskażone złem, o dobrym i czystym sercu. 

Reż. Nancy Savard/kino świat 

MISJA LEGO® 
Emmet, całkiem zwyczajna  
minifigurka lEGo, 
niespodziewanie zostaje wzięty 
za wybrańca, który ma ocalić 
świat. Dołącza do wspaniałej 
drużyny i otrzymuje pełną 
przygód i niebezpieczeństw 
misję powstrzymania 
niebezpiecznego tyrana, lorda 
Biznesa. okazuje się, że Emmet 
jest do tego zadania kompletnie 
nieprzygotowany. to kultowy film 
dla wielbicieli lEGo.  
Reż. Phil lord/Galapagos 

Jestem już trochę  
za stary na „Pszczółkę 
Maję”. Jakoś też 
niespecjalnie oglądałem 
jej przygody w telewizji. 
Zastanawiam się,  
czy pójść na ten film,  
ale moja mama oglądała 
go w dzieciństwie.  
To może pójdę z nią, 
żeby nie było jej przykro. 

Tonio:

Wielki powrót najbardziej znanej i najbardziej szalonej pszczoły świata. praca w ulu wydaje się Mai 
najnudniejszym miejscem na ziemi, a życie poza nim dużo bardziej pociągające. Swoją energią 
i zachwytem nad wszystkim, co ją otacza, zaraża wszystkich w ulu. Nawet tych, którzy byli jej 
wrogami. kinowa wersja ulubionej kreskówki dla najmłodszych. 
Reż. Alex Staderman/Monolith

MISJA SPUTNIK
frederike, fabian i jonathan to trójka dziesięcioletnich 
przyjaciół z małej wioski we wschodnich Niemczech. 
Wkrótce wszystko w ich życiu się zmieni, ale na 
razie nic tego nie zapowiada. jest rok 1989, wokół 
socjalistyczna rzeczywistość. dzieci razem z wujkiem 
Mickiem budują satelitę domowej roboty, który 
niefortunnie uderza w radiowóz policjanta Maudera. 
to dopiero początek kłopotów. Zabawna i mądra 
lekcja historii. Reż. Markus Dietrich/Vivarto

Pszczółka

Maja
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festiwal

W TRAMPKACH
trampki to przygoda, wędrówka, 
a każdy film to podróż. Podczas 
festiwalu filmowego dla Dzieci 
i Młodzieży „kino w trampkach” 
(20-28.09) zobaczymy w war-
szawskich kinach Praha i Iluzjon 
współczesne filmy z całego świa-
ta. Pierwsze fascynacje filmowe 
pomagają rozbudzić wyobraźnię 
i intelekt, dostarczają pozy-
tywnych emocji, a także uczą 
dobrego smaku. Część filmów 
zostanie pokazana w Polsce po 
raz pierwszy, a większość z nich 
niestety nie trafi na ekrany. 

NOWE HORyZONTy  
DLA DZIECI
Stowarzyszenie Nowe Horyzon-
ty przygotowało niespodziankę 
W tym roku (w dniach 27.09- 
-5.10) po raz pierwszy rusza 
festiwal filmowy dla dzieci. 
W ciągu 10 dni widzowie będą 
mogli wybierać spośród  
40 tytułów adresowanych do 
kinomanów w wieku 5-12 lat. 

GDyNIA DZIECIOM
od wielu lat sekcja kina dla 
dzieci i młodzieży festiwalu 
filmowego w Gdyni cieszy się 
wielkim powodzeniem. W tym 
roku młodzi widzowie obejrzą 
polskie filmy z ostatnich lat, 
m.in. fabularnego „Gabriela” 
Mikołaja Haremskiego, „Mami 
fatale” ze Studia Miniatur 
filmowych czy „Parauszka 
i przyjaciół” z łódzkiego Se-Ma-
foru. Zobaczą także najnowsze 
filmy kinematografii światowej 
dla dzieci i młodzieży (m.in. 
z Indii, Iranu, Chin),bo to już 
tradycja tej sekcji. 
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kto ich nie zna, wiele traci. Spotkanie z tygryskiem i Misiem to nie lada 
przygoda. obaj mieszkają w domku nad rzeczką i żyje im się wspaniale. Mają 
przyjaciół, organizują bale, ciągle pichcą coś smakowitego i bardzo się lubią. 
Być może tęsknią trochę za czymś innym, ale kiedy tylko wystawią skrawek 

nosa poza swój świat, szybko dowiadują się, co i kto jest ważny. 
książki janoscha to lekcja tego, jak się przyjaźnić, wybaczać sobie 

i… wspólnie mieszkać. 
Znak

Lubiana seria „Czytam sobie” wzbogaciła się  
o nowe tytuły. do tej pory dzieci uczyły się czytać 

z 27 tytułów autorstwa najlepszych polskich 
pisarzy dziecięcych, m.in. Grzegorza kasdepke, 

Agnieszki frączek czy Rafała Witka. W cyklu 
„fakty” dzieci poznają życie Alberta Einsteina, 
dowiedzą się, jak wyglądało jego dzieciństwo 

i dzięki czemu stał się geniuszem.
Egmont

książka

Pieniek to pieniek. taki 
z lasu. Mieszka sobie 
z mamą i tatą i trochę 
mu się nudzi. Ale głowę 
pieńkową ma nie od 
parady i dużo rzeczy  
w swoim pokoju. Posta-
nawia założyć muzeum. 
Znajdą się w nim liście, 
gałęzie i wszystko,  
co się ładnie wygina. 
Muzeum jest oblegane, 
ale z czasem nuży się 
Pieńkowi. Wpada więc 
na kolejny pomysł…
Dwie Siostry

Wybuch wulkanu  
i powódź zakłócają 
spokojny dzień w Do-
linie Muminków. Cała 
rodzina jest zmuszona 
opuścić swoją ukochaną 
okolicę. Ale jest ratunek 
– przedostają się do 
pływającego domu. 
Zamieszkuje go wiel-
bicielka teatru Emma, 
która decyduje się 
pomóc Muminkom 
i przyjąć ich pod swój 
dach. Wznowienie 
klasycznej książki, którą 
powinno poznać każde 
dziecko.  
Nasza księgarnia

książka z misją 
logopedyczną. W dzi-
siejszym świecie bez 
codziennych rozmów 
dzieci, które spędzają 
czas przed telewizo-
rem i komputerem, 
coraz częściej mają 
trudność z mówieniem 
i potrzebują logopedy. 
Ale „Wierszyki ćwiczące 
języki” są nie tylko dla 
czytelników z proble-
mami logopedycznymi. 
Również dla tych 
najmłodszych, którzy 
lubią gimnastykować 
język.
Nasza księgarnia 

W Warszawie mieszka 
coraz więcej Wietnam-
czyków. Miejsca, gdzie 
można zjeść przepyszne 
dania w ich wykonaniu, 
wyrastają jak grzyby mun 
po deszczu. koniecznie 
trzeba wybrać się tam 
z dzieckiem, żeby pozna-
ło nowe smaki, a jeśli nie 
ma takiego w pobliżu, 
nie pozostaje nic innego, 
jak wkroczyć do kuchni 
i zmierzyć się z innym 
światem. W książeczce 
są nie tylko przepisy, ale 
też historia i zwyczaje 
egzotycznego kraju.  
Widnokrąg

wiek 3+

Nie da się ukryć, że 
te opowieści dzieci 
uwielbiają. kupa, nocnik, 
sedes to fascynujące 
tematy. Dlatego 
zainteresuje je na pewno 
historia papieru toaleto-
wego, kim był stolcowy 
szambelan na dworze 
Henryka VIII i jakie 
sedesy mają w Japonii. 
A do tego będą mogły 
zagrać w grę z nocni-
kiem w roli głównej! 
Albus

wiek 4+

nasz wybór

tylko właściwa edukacja 
pozwoli dzieciom uchro-
nić się przed krzywdą. 
to kolejna ważna książ-
ka poruszająca temat 
praw najmłodszych. 
Szesnaście opowiadań, 
które mają na celu 
uświadomić dzieciom, 
jakie są ich przywileje 
i obowiązki. to sytu-
acyjne przedstawienie 
kolejnych reguł znanych 
z konwencji o prawach 
dziecka, dzięki którym 
czytelnicy zrozumieją 
ich sens. książka jest 
objęta patronatem 
Rzecznika Praw 
Dziecka.
literatura

Specjalna, jubileuszo-
wa edycja książek 
o niezbyt grzecznym 
chłopcu, który podbił 
serca milionów dzieci 
i dorosłych na całym 
świecie. Uwielbiany 
i znienawidzony, wyklęty 
przez pedagogów, 
porywa wszystkich 
swoim niepoprawnym 
politycznie zachowa-
niem i specyficznym 
podejściem do życia. 
tak, to już 20 lat, od 
kiedy to dziecko zaczęło 
rozrabiać! Z tej okazji 
do rąk czytelników trafi 
20 książek o karolku. 
A w nowym roku  
już nowe przygody  
niesfornego chłopca. 
Znak

wiek 4+wiek 5+

wiek 3+wiek 3+wiek 5+ wiek 5+ wiek 5+
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BOyHOOD
film-eksperyment reżysera „przed wschodem słońca”. 
Richard Linklater pracował nad swoim filmem ponad 
dekadę. każdego roku spotykał się z aktorami na kilka 
dni i kręcił sceny według scenariusza, który na bieżąco 
aktualizował. Reżyser zaczyna obserwować życie 6-let-
niego Masona, jego siostry Samanthy i rodziców dzieci. 
uczestniczymy w życiu rodziny, oglądamy zmieniający 
się świat wokół nich, widzimy przemianę i dorastanie 
głównego bohatera filmu. Nie sposób oderwać się od tej 
niesamowitej, trzygodzinnej opowieści. Może dlatego, 
że każdy może dostrzec tam kawałek swojego życia? 
Reż. Richard Linklater/uIp 

film

książka

ALfABET 
doskonały film dokumentalny o tym, w jaki sposób nasz system edukacji deter-
minuje sposób patrzenia na świat i steruje naszą osobowością. 98 proc. dzieci 
po urodzeniu ma wysokie IQ, po ukończeniu szkół zaledwie 2 proc. osiąga takie 
same wyniki. Co jest tego przyczyną? przestarzały system edukacji oparty na 
chorym współzawodnictwie, ocenianiu dzieci, biernym przyswajaniu wiedzy. 
Brak w nim wyróżniania indywidualizmu i wykorzystywania potencjału każdego 
dziecka, co zabija kreatywność i wyobraźnię. tylko my możemy to zmienić. 
dla nauczycieli i rodziców obowiązkowo. 
Reż. Erwin Wagenhofer/Against Gravity

GDyByM TyLKO TU Był 
Rodzic na zakręcie w najnowszym filmie aktora i reżysera 
Zacha Braffa, autora świetnego „powrótu do Garden State”. 
Aidan Bloom (Zach Braff) i jego żona Sarah (kate Hudson) 
są rodzicami dwójki dzieci. Aidan jest niespełnionym aktorem, 
który chodzi na przesłuchania i przenosi się w świat dziecię-
cych marzeń. jego żona pracuje w administracji publicznej. 
kiedy dziadek zaczyna chorować i nie może opłacać szkoły 
wnuków, Aidan postanawia uczyć dzieci w domu. Czy to 
doświadczenie zmieni i zbliży rodzinę? 
Reż. Zach Braff/uIp 

ILE KOSZTUJE 
DZIECKO?
Czytając wyliczenia 
dotyczące tego, ile 
kosztuje dziecko, jedno jest 
pewne – nikt normalnie 
zarabiający nie zdecyduje 
się na potomstwo, którego 
utrzymanie wydaje się 
niemożliwe bez kredytów 
i wsparcia rodziny. 
Georgia Cozza udowadnia 
jednak, że da się wychować 
dziecko i nie zbankruto-
wać. Wszystko zależy od 
wyborów rodziców, ich 
trzeźwego spojrzenia na 
rodzicielstwo i prawdziwe 
potrzeby dziecka. PWN

NIANIA W ROSJI 
to bardziej esej socjo-
logiczny niż literatura. 
Rodzice i dzieci w oczach 
francuskiej niani, która 
zobaczyła to, co wiemy 
już mniej więcej z powieści 
Walerija Paniuszkina 
o Rublowce. Zbiorowy 
portret dzieci wychowy-
wanych w kulcie pieniądza  
i zaspokajania kaprysów. 
Ale nie tylko, bo Marie 
freyssac dostrzega także 
drastyczne rosyjskie kon-
trasty, czyli przerażającą 
biedę moskiewskiej ulicy.
Poradnia k

WyCHOWAć, 
NIE CHOWAć
Wiele racji ma larry 
Winget, kiedy pisze  
o dzisiejszych rodzicach  
i ich potomstwie. tak na-
prawdę coraz częściej nie 
wychowuje się dzieci, tylko 
spycha ten obowiązek, 
np. na szkołę. W efekcie 
mamy pokolenie, które 
nie wie, co to kindersztuba, 
nie posiada umiejętności 
praktycznych przydatnych 
w życiu, a wolny czas spę-
dza przed komputerem. 
to prawda, ale receptę na 
ten stan trudno tu znaleźć. 
Druga Strona

O ISTOCIE ZłA
Historia nie umiera i dlatego 
nie można przebaczać 
sprawcom zła, choćby od 
ich czynów minęło wiele lat 
– twierdzi kataloński pisarz 
Jaume Cabré. ta książka 
powstała 10 lat przed wyda-
niem bestsellerowej powieści 
„Wyznaję”, która przyniosła 
mu sławę. W „Głosach 
Pamano” przedstawia 
historię w skali mikro na tle 
wojny domowej. W małym 
miasteczku w Pirenejach 
toczy się opowieść o bohate-
rach, draniach, tchórzostwie, 
moralności w czasach zarazy. 
Marginesy

W KINIE 
Skąd wzięli się Miś Usza-
tek, Bolek i lolek, Reksio? 
kto to był kolargol? kto 
rysował te wszystkie 
wspaniałe animacje? Jak 
powstawało „Magiczne 
drzewo”? Czego oczekuje 
współczesny widz dziecię-
cy i jak zmieniają się jego 
gust i zainteresowania? 
Historia polskiego filmu 
dla dzieci i młodzieży 
autorstwa Anny Wróblew-
skiej i Jerzego Armaty 
pozwoli rodzicom wrócić 
do sentymentalnej krainy, 
a dzieciom pokaże świat, 
który będą mogły poznać, 
jeśli tylko zechcą.  
fundacja kino

W śWIECIE
SZALEńSTWA
Autor książki „Człowiek, 
który gapił się na kozy” 
tym razem wyrusza  
w świat psychozy. Zafa-
scynowany niepokojącym 
mailem, którego otrzymała 
pewna neurobiolog, posta-
nawia pomóc rozwiązać jej 
tajemnicę. tak zaczyna się 
jego mroczna przygoda. 
Rola detektywa nie spro-
wadza się do spotkania 
z mordercami, ale też 
z tymi, których działalność 
zawodowa związana jest  
z szaleństwem. 
Insignis Media
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jeSie¡ w minimini+
uluBIONE POSTACIE Z KRESKóWEK STAJą SIę DZIŚ TAK NATuRAlNyMI 

TOWARZySZAMI JAK PRZyTulANKI, A DZIECI CZęSTO SIę Z NIMI uTOżSAMIAJą.

Skoro starannie wybieramy książki dla dzieci, to tak 
samo warto wybrać wartościowe bajki do oglądania,  

a właśnie takie proponuje MiniMini+. Podkreślają one 
wspierającą rolę rodziny, tłumaczą zasady współdziałania 
w grupie, a nawet przybliżają znajomość ekologii i zagad-
nień filozoficznych. 

„Mela i smoki” – ksi´˝niczka poznaje znaczenie 
przyjaêni

W przedszkolu dzieci nawiązują pierwsze znajomo-
ści, co ma istotne znaczenie dla umiejętności budowania 
więzi społecznych. O tym właśnie w zabawnej formie 
opowiada seria Mela i smoki”. Przyjaźń dziecięca nie zna 
ograniczeń, np. księżniczki bawią się ze smokami. Bo prze-
cież nie o wygląd tu chodzi, ale o porozumienie i szacunek 
dla cudzej indywidualności. Mechanizm przyjaźni został 
ukazany za pomocą postaci niestandardowej księżniczki, 
która zamiast kaprysić i stroić się, woli wesołe smoki, które 
zioną… bańkami mydlanymi. Nikt tu nie straszy, a bajka 
ma atrakcyjną formę. 

Emisja: codziennie o godz. 9.15 oraz od niedzieli  
do piątku o 19.05.

„Pami´tnik Florki” – ryjówka zadaje pytania 
Kilkulatki z jednej strony są bystrymi obserwatorami 

świata, z drugiej, bardzo intensywnie przeżywają emocje. 
Nie potrafią ich tłumić ani maskować. W rozpoznawaniu 
uczuć pomocą służy Florka. To mała ryjówka z rodzi-
mej fauny. Bystra, nie dowierza tłumaczeniom dorosłych 
i sprawdza wszystko sama. Ma odwagę do zadawania pytań 
i nie zraża się częstym brakiem odpowiedzi, a jej refleksje  
są natury filozoficznej.  

Emisja: codziennie o godz. 17.25 (we wrześniu 
w dniach 1-10 i 24-30) oraz od poniedziałku do soboty 
o 11.40 (we wrześniu w dniach 1-11 i 25-30).

„Lalaloopsy” – lalki pokonujà ró˝nic´ zdaƒ
Różnice upodobań i zabaw to codzienność w dzie-

cięcym świecie, nieraz dochodzi do konfliktów. Maluchom 
nieobce jest myślenie egocentryczne, ale już czterolatki po-
trafią dzielić się zabawką i być wrażliwe na uczucia innych. 
Podobnie dzieje się w krainie pełnej niespodzianek  
– Lalaloopsylandii. Jej mieszkanki to urocze szmaciane 
lalki, każda ma niepowtarzalny charakter i odmienne 
zdanie. „Lalaloopsy” to bajka z nowoczesnym przesłaniem, 
pokazuje, że mimo różnicy zdań można się lubić i wspólnie 
rozwiązywać problemy. 

Emisja: codziennie o godz. 12.40 oraz od niedzieli  
do piątku o 19.25.

„Parauszek i przyjaciele” – zajàczek uczy si´ 
odpowiedzialnoÊci

Każdy rodzic chciałby, aby jego przedszkolak jak 
najszybciej zrozumiał zasady działania w grupie, ale miał 
też wiarę we własne siły. Bo wejście w dorosły świat ozna-
cza wiele wyzwań. Wiedzą o tym zajączek Parauszek i jego 
przyjaciele, którzy w kolejnych odcinkach przekonują się  
na własnej skórze, że kłamstwo ma krótkie nogi, że nie 
wolno bezpodstawnie oskarżać innych i trzeba docenić 
to, co się ma. Ważnym akcentem bajki jest poszanowanie 
przyrody. „Parauszek i przyjaciele” to produkcja kultowego 
studia Se-ma-for. 

Emisja: codziennie o godz. 17.25 (we wrześniu 
w dniach 11-23) oraz od poniedziałku do soboty o 11.40 
(we wrześniu w dniach 12-24). Zd
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SAVoIR-VIVRE W 2 MINUty:
„myszka w paski i doBre maniery”

Już trzylatek może rozpocząć naukę dobrych 
manier, co bardzo przyda się podczas 

pierwszych kroków w przedszkolu. Takie słowa 
jak „dziękuję”, „proszę” czy „dzień dobry” 
zna doskonale Myszka w Paski, bohaterka 

nowego programu edukacyjnego MiniMini+. 
Myszka prezentuje scenki, które w zabawny 

i zrozumiały sposób tłumaczą, jak należy 
zachowywać się w codziennych sytuacjach. 

Krótki, dwuminutowy program zachęca 
maluchy do naśladowania pozytywnych 

wzorców. Emisja od października  
tylko w MiniMini+. 

MINIMINI+
z malucha zrobi zucha

MiniMiniplus

oglądaj codziennie

od niedzieli do piątku

nowa bajka od
1 września!

230x150 - mela_i_smoki.indd   1 7/31/14   5:07 PM

R E K L A M A



„Tomek i Przyjaciele: OpowieÊç o Odwadze” 
premierowo podczas „Poranków” w Multikinie
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wesoła gromada zadba o to, by każdy z najmłodszych 
widzów był zadowolony z niezwykłej przejażdż-

ki. Wśród bajek o odważnej lokomotywie dzieci będą 
mogły zobaczyć premierowo bajkę „Tomek i Przyjaciele: 
Opowieść o Odwadze”. Ponadto w repertuarze znaj-
dą się: „Tomek i Przyjaciele: Bohater Torów”, „Tomek 
i Przyjaciele: Przygoda na Wyspie Mgieł” oraz „Tomek 
i Przyjaciele: Tajemnica Zaginionej Krainy”. Poranki te to 
propozycja dla dzieci powyżej drugiego roku życia, będą 
grane w każdy weekend o godzinie 10.30. 

Natomiast starsze dzieci, które skończyły już 5 lat 
Multikino zaprasza do udziału w „Porankach”, które odby-
wają się o 12. We wrześniu zapraszamy do świata Kop-
ciuszka. Każda babcia na świecie opowiada tę bajkę swoim 
wnukom przed zaśnięciem. Stąd wszystkie dzieci znają 
losy samotnej sierotki, która za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przeistoczyła się we wspaniałą królewnę. Obejrzy-
my tę znaną opowieść w wersji wzbogaconej mnóstwem 
magii, czarów, przygód oraz piękną muzyką i piosenkami. 
Dostarczy wam ona wiele radości i stanie się najlepszą 
rozrywką dla całej rodziny.

„Urodzinki” – to rozwiązanie dla rodziców, którzy 
jeszcze nie wiedzą, gdzie i jak zorganizować święto swojej 
pociechy. To urodzinowa kraina Multikina! Jej magia 
sprawi, że dla każdego ten dzień stanie się niepowtarzal-
ną i wyjątkową przygodą. To w Multikinie dzieci będą 
mogły spotkać bohaterów swoich ulubionych filmów. 
Tu czeka na nie mnóstwo atrakcji, zabaw i konkursów. 
Dodatkowo dla jubilata mamy specjalny prezent niespo-
dziankę. Naszym małym gościom umilimy czas pysznym 
tortem, a niezapomniane chwile urodzin w poruszającym 
wyobraźnię miejscu uwiecznione zostaną na zdjęciach, 
które już na zawsze przypominać im będą o tym wyjąt-
kowym dniu. Punktem kulminacyjnym uroczystości uro- Zd
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POCZąTEK SZKOły TO NIE ZAWSZE 
DOBRA WIADOMOŚć DlA 

NAJMłODSZyCH, AlE MulTIKINO 
ZADBA, ABy MINął DZIECIAKOM 

W NAJlEPSZyM TOWARZySTWIE. 
WE WRZEŚNIu WSZySTKIE MAluCHy 

ZAPRASZAMy DO wyjąTKowej 
podróży z loKomoTywKą 

TomKiem i jego przyjAciółmi. 

dzinowej będzie seans filmowy w sali kinowej, czyli tam, 
gdzie nasze dzieci mogą przenieść się do najpiękniejszego 
świata wyobraźni – świata filmu.

„Multibabykino” to specjalne seanse filmowe, 
podczas których prezentowane są najnowsze produkcje 
dla młodych rodziców. Aby ułatwić im wizytę w kinie, 
w salach rozłożone są przewijaki, pieluszki w każdym 
rozmiarze oraz chusteczki nawilżające. Oprócz tego 
rodzic może zostawić wózek w strzeżonych pomieszcze-
niach kinowych. W zamian otrzyma zaś bezpłatnie fote-
lik samochodowy (nosidełko), w którym podczas seansu 
filmowego dziecko będzie mogło odpoczywać. Niektóre 
kina mają również na wyposażeniu podgrzewacze do 
butelek, krzesełka do karmienia oraz chusty do noszenia 
niemowlaków.

We wrześniu oprócz „Poranków” na dużym ekranie 
najmłodsi kinomani zobaczą animację „Pszczółka Maja”, 
która premierę będzie mieć w ostatni weekend miesiąca. 
Maja to mała pszczółka o wielkim sercu i urzekającej 
osobowości! Urodzona w świecie naznaczonym odwiecz-
nym konfliktem między pszczołami i szerszeniami, żyje 
w rzeczywistości ukształtowanej przez dyscyplinę oraz 
odgórnie narzucone zasady postępowania. Jej zabawnie 
niezdarne próby dopasowania się i „bycia jak inne pszczo-
ły” wpędzają ją w liczne kłopoty, a także powodują spięcia 
z małostkową królewską doradczynią. Gdy Maja wpada 
na trop stworzonej przez nią intrygi, mającej na celu 
wykradnięcie pszczelego mleka Królowej oraz zrzucenie 
winy na złe szerszenie, przebiegła i manipulatorska do-
radczyni nakłania pszczółkę do opuszczenia ula.

Więcej informacji na temat „Poranków”, akcji 
„Multibabykino”, wrześniowych premier dla dzieci i ro-
dzinnych biletów w Multikinie można znaleźć na stronie 

 www.multikino.pl 
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tEkSt I ZDJęCIA: MONIKA WęGRZyN

Tegoroczny festyn archeologiczny w Biskupinie, zaty-
tułowany „Kamień, brąz, żelazo”, z pewnością będzie 

hitem jesieni na Pałukach. 
Uwielbiam jesienne Pałuki. Płowieją hektary łąk, 

sady pełne są owoców, nad stylową kolejką mknącą nie-
śpiesznie ze Żnina snuje się smużka dymu, w coraz niżej 
wędrującym słońcu lśnią tafle jezior. Mezolityczni łowcy 
szykują kamienne narzędzia – 13 września rozpocznie się 
XX Festyn Archeologiczny. 

Warsztaty i pokazy biskupińskie to absolutne mi-
strzostwo świata. Pełen profesjonalizm, wspaniałe podejście 
do dzieci. Ostatnio, gdy byłam tam z grupą, „małżeństwo 
z epoki neolitycznej” tak zajmująco i przekonująco opo-
wiadało o „swoim życiu”, pokazując narzędzia i przedmioty 
codziennego użytku we wnętrzu chaty, że część dzieci (dzie-
więciolatki!) uwierzyła, że prowadzący warsztaty naprawdę 
urodzili się w tej chacie, nigdy nie opuścili wioski i „tak po 
prostu żyją sobie w neolicie”. I to mimo że nie brakowało 
wśród uczestników detektywów zadających podchwytliwe 
pytania w rodzaju: „Ale jak się pani tu urodziła, jak tu nie 
ma szpitala?”. Posiadanie okularów „neolityczna gospodyni” 
wyjaśniła kontaktami z kupcami, którzy bywają w Bisku-
pinie. Cudowna opowieść, cudowne miejsce. Dzieci prze-
szczęśliwe.

1

na Pałukach
Jesień

3

MAłżEńSTWO TAK PRZEKONUJąCO 
OPOWiADAłO O SWOiM żYCiU 

w neoliTycznej chAcie, żE DZiECi 
Z łATWOśCią iM UWiERZYłY.



1 /  Na festynie 
archeologicznym tańce 
dawne w wykonaniu 
zawodowców można było 
oglądać na estradzie, 
a w wykonaniu amatorów 
przed  płotkiem.

2 /  Przebywanie w ufortyfi-
kowanej osadzie biskupiń-
skiej wyzwala w młodych 
wojach natychmiastową 
potrzebę uzbrojenia się. 
Zanim kupiłam Julkowi 
„pamiątkę”, paradował 
z gałęzią.

3 /  Miłośnicy odtwórstwa 
historycznego tłumnie 
przybywają do Biskupina 
w czasie festynu. 
Punktem kulminacyjnym 
jest walna bitwa.

2

Kto trafił na skarb
A wszystko zaczęło się dzięki pewnemu 

upartemu nauczycielowi. Gdy w 1932 roku pogłębiono 
przepływającą przez wieś rzeczkę Gąsawkę, obniżył się 
stan wody w Jeziorze Biskupińskim. Miejscowy nauczyciel 
Walenty Szwajcer ujrzał wystające z wody drewniane 
pale. Obok, na świeżo zaoranym polu, zauważył szczątki 
naczyń, które wydały mu się tak dziwne, że pieczołowicie 
je pozbierał. Swoje znalezisko pokazał poznańskiemu 
archeologowi, profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu. 
Ten od razu zrozumiał, że trafił na skarb. Rozpoczęto 
wykopaliska, a kiedy okazało się, co kryją, prezydent 
Ignacy Mościcki udekorował Walentego Szwajcera 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Skromny nauczyciel jest dziś patronem Biskupińskiego 
Towarzystwa Archeologicznego, sprawującego pieczę  
nad zrekonstruowaną osadą.

Wykopaliska rozpoczęte w 1934 roku przyciągały 
nie tylko naukowców, ale i turystów, dla których 
zbudowano specjalne pomosty widokowe. Do wybuchu 
II wojny światowej odwiedziło je około 400 tys. osób. 
Teraz co roku rekonstrukcję osady zwiedza 250 tys. 
ludzi, co daje Biskupinowi miejsce w pierwszej dziesiątce 
najbardziej popularnych polskich muzeów. R

E
K

L
A

M
A



76

| podróże

Statek wikingów
A hitem jest wrześniowy festyn. Fani rekonstrukcji 

historycznych przybywają tłumnie. Neolityczna osada tętni 
życiem. W świątyni krzątają się kapłani, w chatach kowale 
dmuchają w miechy, a niewiasty w stosownych strojach 
pieką podpłomyki. Można popłynąć „statkiem wikingów”, 
kupić stylowy kamienny sztylet, siekierkę czy amulet. 
Można też nauczyć się tańców dawnych, spróbować swoich 
sił przy żarnach, a przede wszystkim zanurzyć się w atmos-
ferze święta historii. Tu jawi się ona najmłodszym (a także 
starszym) jako nauka olśniewająco widowiskowa, ciekawa, 
namacalna. Rzadka to gratka! Dlatego zdecydowanie  
warto poświęcić kilka dni siedzenia w szkole (zwłaszcza  
że we wrześniu trwa jeszcze początkowy bałagan) i przy-
wieźć tu dziecko. Z doświadczenia wiem, że to procentuje.  
Oczywiście dla chłopców najbardziej interesujący są  
woje, ich uzbrojenie oraz liczne toczone przezeń potyczki.  

Dziewczynkom z pewnością przypadnie do gustu „neoli-
tyczna” biżuteria. Dla każdego coś miłego, każdemu histo-
ria objawi się jako fascynująca nauka. I o to chodzi! 

Co roku festyn archeologiczny odbywa się pod 
innym nieco hasłem. Pierwszy, zorganizowany dziewięt-
naście lat temu, był zatytułowany „Człowiek i środowisko”. 
W tym roku organizatorzy zapowiadają, że impreza będzie 
podróżą w czasie przez epoki kamienia, brązu i żelaza. 

Naszyjnik z z´bów niedêwiedzia
Z pewnością Biskupin jest świetnym miejscem  

na podróż. Z pietyzmem zrekonstruowano tu osadę  
z VIII wieku p.n.e. Jest perfekcyjnie ulokowana, odgrodzo-
na otaczającą ją wodą. Dodatkowo ufortyfikowana malow-
niczym wałem ziemno-drewnianym. Widać, że ci, którzy ją 
postawili, nie mieli problemów z koncepcją. Plan był jasny 
od początku. Tu chaty, tu świątynia, tu plac, tu brama. 

Nie ma chaty wodza, wszyscy mieszkali tak samo. 
I tylko cmentarza brakuje. Nie znaleziono żadnych szcząt-
ków. Dlaczego? I co się stało z żywymi? Osadę odkopano 
w takim stanie, jakby mieszkańcy opuścili ją nagle, w pół 
słowa, między podwieczorkiem a kolacją. Nie ma śladów 
walki. Po prostu odeszli. Ale skąd przyszli? No i kim byli? 
Nie wiemy. Takie pytania rozpalają wyobraźnię dzieci. Toż 
to prawdziwa zagadka! A gdy już nastąpi spadek inte-
lektualnej formy, można oddać się lżejszym rozrywkom 
– baloników, waty cukrowej, broni białej oraz łuków, tarcz 
i hełmów nie zabraknie! Ponieważ impreza odbywa się na 
sporym terenie, można tu spędzić cały dzień, nie nudząc 
się. Pokus jest oczywiście mnóstwo. Mojej córce podobała 
się „neolityczna” biżuteria. Wróciliśmy z pięknym bursz-
tynowym naszyjnikiem à la szamanka. Julek oczywiście 
natychmiast zażądał jakiejś męskiej ozdoby i już wkrótce 
cieszył się starannie wykonanym, „bardzo męskim” kościa-
nym naszyjnikiem „z zębów niedźwiedzia”. 

Gdzie jeść, kiedy już zgłodniejemy? Najlepiej na 
terenie festynu lub w budkach przed wejściem. Wbrew 
nieciekawemu wyglądowi serwują zupełnie znośne jedzenie. 
Przestrzegam natomiast przed restauracją ulokowaną  
vis-à-vis parku archeologicznego w Biskupinie. Właściciele 
wyznają prostą zasadę: łupmy turystów ile się da, i tak ni-
gdy tu nie wrócą. Jedzenie jest okropne, za to drogie. Lepiej 
spożyć podpłomyk z kamiennego paleniska lub proste 
dania barowe w budkach.   

„oSADę oDkoPANo W tAkIM StANIE, JAkBy
MIESZkAńCy oPUśCIlI Ją NAGlE, W Pół SłoWA„

4 /   Amelka w naszyjniku z runem przymierza ozdobne nakrycie głowy 
jednej z niewiast mieszkających w Biskupinie. 

4
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Po prostu tender
Spod bramy biskupińskiego grodu najlepiej odjechać 

uroczą kolejką wąskotorową. Nie mknie może z zawrotną 
prędkością, ale i tak dowiezie nas do Wenecji. I nie będzie 
to bardzo długa podróż – 10-15 minut. Po drodze podzi-
wiamy Pałuki. To północno-wschodnia część Wielkopolski 
występująca u Jana Długosza jako terra Palucacensis. Stacja 
Wenecja to wspaniałe muzeum kolejek wąskotorowych. 
Imponują nie tylko liczba i stan zgomadzonych eksponatów 
(między innymi 17 parowozów, z których najstarszy po-
chodzi z 1899 roku, a kilka z okresu I wojny światowej), ale 
też sposób ekspozycji. Wszystko tu wygląda jak normalna, 
czynna stacja kolejowa… dla krasnoludków lub dzieci. Przy 
peronach stoją pociągi i urządzenia stacyjne do ich obsługi, 
można nacisnąć dzwonek i zobaczyć, jak wlewana jest woda 
do parowozu. Można też obejrzeć nie tylko pociągi, ale  
i niezwykle ciekawy tabor pomocniczy, są drezyny motoro-
we i ręczne, pługi, wózki leśne, wagoniki węglarki, kolebki, 
wagon, cysterna i mnóstwo innych. 

Przyjeżdżam tu z grupami na bardzo ciekawe 
warsztaty. To tu zobaczyłam tendera. A było tak: „Co to 
jest?” – zapytał prowadzący warsztaty przewodnik i wskazał 
jakiś pojazd. „Tender” – bez wahania odparł dziesięcioletni 
Krzyś. Zdumieni, zapytaliśmy, skąd to wie. „Jak byłem mały, 
interesowałem się koleją na poziomie galaktycznym…”  
– wyjaśnił. Jeśli Państwa dzieci jeszcze nie interesują się ko-
leją na poziomie galaktycznym, to może w Wenecji zaczną!

Strzel sobie z trebusza
Po drugiej stronie torów, tuż obok stacji Wenecja, 

wznoszą się posępne ruiny zamku. Są one posępne, albo-
wiem mieszkał tu Mikołaj Nałęcz z Chwałowic, zwany 
przez Jana Długosza (i wielu innych) Krwawym Diabłem 
Weneckim. Ponoć pozostawał w zażyłych kontaktach 
z diabłem oraz gustował w rozrywkach, które nie przy-
sparzały mu miłości poddanych. Tego jednak możemy 
dzieciom nie mówić, no, chyba że z lochów (zasypanych) 
odezwie się przeraźliwy jęk udręczonej mękami piekielny-
mi duszy Nałęcza z Chwałowic. Jeśli jednak do tego nie 
dojdzie, wizyta po drugiej stronie torów i tak będzie fascy-
nująca, a to za sprawą kolekcji maszyn oblężniczych, która 
została zgromadzona u stóp ruin. 

Największym zainteresowaniem cieszy się trebusz, 
z którego KAŻDY może wystrzelić! I jeśli sądzicie, że to 
zabawa dla chłopców, to będziecie musieli wracać po bilety 
dla dziewczynek. One też lubią sobie strzelić z trebusza. 
Nie będę tu wyjaśniała, jak się to robi, przekonacie się na 
miejscu. Aby było co burzyć, trzeba najpierw coś zbudo-
wać. Można zacząć od własnoręcznego zrobienia cegieł. 
Stosowne stanowisko znajduje się nieopodal wieży oblęż-
niczej. Jednym słowem, w Wenecji można spędzić aktyw-
nie i przyjemnie kilka godzin. Obok stacji trwa właśnie 
budowa pensjonatu, więc wkrótce będzie tu można wręcz 
zamieszkać. Bardzo jestem ciekawa tego miejsca, bo być 
może będzie godne polecenia. Dobrze by było, bo na razie 
niestety nie mogę polecić żadnych przyzwoitych i w roz-
sądnej cenie noclegów w okolicy. A szkoda, ponieważ do 
obejrzenia jest jeszcze wiele atrakcji – niesamowity kościół 
w Strzelnie (atrakcja na skalę światową, ale raczej dla do-
rosłych), obraz Sądu Ostatecznego w kościele w Gąsawie, 
pomnik Leszka Białego trafionego zdradziecką strzałą, park 
rodzinnej rozrywki w Rogowie (co do niego mam mieszane 
uczucia, ale dla przedszkolaków na pewno fajne miejsce), 
fantastyczna ekspozycja multimedialna w Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego w Gnieźnie, najsłynniejsze polskie 
drzwi – tamże (dla młodszych niż dziesięciolatki bez sen-
su), Ostrów Lednicki (niezwykła energia!), Wieża Popiela 
i kolegiata w Kruszwicy, rejs po jeziorze Gopło… Pałuki są 
cudowne, lubię je zwłaszcza jesienią… 

5

5 /   Muzeum kolei Wąskotorowej w Wenecji wygląda jak czynna, 
prawdziwa stacja kolejowa. I wszystko tu działa!
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Zabawy w kàpieli:
1. Ogrodniczka/ogrodnik. Za pomocą konewki 

podlewacie w wannie wyimaginowane grządki i kwiatki.
2. Deszczownica, czyli ulewa przez sitko kuchenne.
3. Rybak. Wystarczy wpuścić do wanny parę plasti-

kowych rybek, na które wspólnie zapolujecie na morzu.
4. Teatrzyk. Myjka na dłoni może pełnić funkcję 

kukiełki, np. zwierzątka, które drapie po pleckach (myjąc  
je przy okazji), przytula się do dziecka i zadaje pytania. 

5. Szef(owa) kuchni. Plastikowe garnki, patelnia, 
spodki to także świetne akcesoria kąpielowe. Można  
ugotować zupę i zaparzyć kawę z pianką (kąpielową).

A po kąpieli i zabiegach pielęgnacyjnych, o których 
była tu mowa, czas na przytulanie, głaskanie, całowanie, 
wieczorną lekturę i… lulu.

Zasady bezpieczeństwa: Nigdy nie zostawiaj dziecka 
bez opieki. Nawet kilka sekund i niewielka ilość wody 
wystarczą, by się utopiło, podkreśla David Geller, pediatra 
z Bedford w Massachusetts. Nie pozwalaj dziecku stać 
w wannie, usuń z pobliskich półek detergenty 
i drobne przedmioty, 
które pod nieuwagę 
maluch mógłby 

wziąć  
do buzi. 

jednych rodziców zachwyca, innych (zwłaszcza na po-
czątku) przeraża. Kąpiel świeżo narodzonego malucha 

bywa wyzwaniem, ale z czasem staje się wspólnym rytu-
ałem, ważną częścią porządku dnia i sygnałem, że zbliża się 
już pora snu (a więc i zasłużonego odpoczynku dla rodzica).  

Doświadczone położne często radzą, by za wie-
czorną pielęgnację był odpowiedzialny tata. Po pierwsze 
dlatego, że to wzmacnia więź z dzieckiem, a po drugie ojco-
wie, którzy tuż po porodzie nie mają aż tak emocjonalnego 
podejścia do oseska jak mamy, są w stanie spokojnie, bez 
nerwów, trzymając pewnie malca w dłoniach wykąpać go 
po raz pierwszy w życiu. 

Wystarczy przyswoić sobie kilka podstawowych 
zasad: 1. Woda w wanience powinna mieć temperaturę 
ok. 36 st. C – aby to sprawdzić zanurz w niej wewnętrzną 
stronę nadgarstka lub łokieć. 2. Postaw wanienkę do kąpieli 
w nagrzanym pomieszczeniu (24 st. wystarczą). 3. Upewnij 
się, że maluch nie jest głodny (najlepiej, aby był pół godziny 
po posiłku). 4. Zanurzaj go w wodzie powolutku, żeby 
nie czuł się zaskoczony. 5. Owiń noworodka w pieluszkę 
tetrową i myj (tylko te miejsca, które w danym momencie 
odkrywasz) delikatnym płynem do kąpieli bez zawartości 
mydła, barwników i o zrównoważonym pH. 6. Pamiętaj, 
by w pierwszych tygodniach nie zamaczać kikuta od pępka 
(przemywamy go 70-proc. spirytusem). 7. Zamiast wycierać 
dzidziusia ręcznikiem, osusz go flanelową pieluchą, która 
jest milsza w dotyku. 8. Uwaga! Buzię przemywaj przego-
towaną wodą, a oczy przecieraj gazikiem od zewnętrznego 
kącika do wewnętrznego.

Kiedy już oboje nabierzecie wprawy w kąpieli,  
a maluch podrośnie, przyjdzie czas na wspólne zabawy. 
Kąpiel uspokaja, więc jest to najlepszy sposób na wyciszenie 
przed zasypianiem i – poza okresem zimowym, kiedy skóra 
jest wysuszona z powodu centralnego ogrzewania – nie ma 
żadnego istotnego powodu, dla którego nie mogłaby się od-
bywać codziennie. Zimą kąp dziecko co drugi dzień (przez 
5-10 minut) i nawilżaj jego skórę specjalnym mleczkiem, 
dzięki któremu nadal będzie miękka i gładka. Nie zapomnij 
o właściwej pielęgnacji pupy, którą trzeba posmarować 
kremem przeciw odparzeniom.
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Japonia

Indie

l’occitane 
Wspomnienie 

z Marsylii – nowa linia 
aromatycznych mydeł 

w płynie. Dokładnie 
oczyszczają 
i nawilżają. 

artègo
Maska z aktyw-

nymi składnikami 
(kreatyna i proteiny 

jedwabiu), która szyb-
ko poprawia kondycję 

włosów.    

lambre
Masło z komplek-
sami roślinnymi 

i ekstraktem z bursz-
tynu zwalcza cellulit, 

przyspiesza meta-
bolizm i ujędrnia 

skórę. 
eisenberg

lekki, kwiatowy 
zapach, w którym 

dominują pieprz różowy, 
róża, paczula, wanilia 
i piżmo. Prawdziwy 

zapach Paryża! 

mydlarnia  
u franciszka  

Intensywnie regenerują-
ce serum z kompleksem 

z komórek macierzy-
stych ze szwajcarskiej 

jabłoni.

dalan
odżywka 

wzbogacona o oliwę 
z oliwek i białko pszenicy, 

regeneruje i wzmacnia 
zniszczone włosy. 

dr irena 
eris  

krem likwiduje oznaki 
starzenia, olej ryżowy 
długotrwale nawilża 
i przyśpiesza podzia-

ły komórkowe. 

Bobbi 
Brown 

Puder z japońskiej 
fasolki adzuki zmiękcza 
i wygładza skórę. to luk-
susowy peeling o mocy 

mikrodermabrazji. 

le petit 
marseillais

Mleczko regenerujące 
z masłem shea, aloesem 

i woskiem pszczelim, 
nawilża i koi zniszczo-

ną i przesuszoną 
skórę.

z  p o d r ó ż y  p o z o s t a ły  j u ż  t y l k o  z d j ę c i a . 
a l e  m o ż e m y  p r z e d ł u ż y ć  w a k a c j e . 

k o s m e t y k i  z e  s k ł a d n i k a m i 
z  k r a j ó w ,  k t ó r e  o d w i e d z i l i ś m y,  o b u d z ą 
w s p o m n i e n i a  i  p o p r a w i ą  k o n d y c j ę  s k ó r y. 

Wspomnienie
Francja

Maroko

wakacji
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Polska

mydlarnia 
u franciszka 

koncentrat wody 
bogaty w aktywne 
składniki z Morza 

Martwego pobudza 
regenerację
i odnowę. 

purlés Silnie 
nawilżający balsam 

o działaniu anti-aging. 
oryzanol, czyli wyciąg 

z ryżu, odżywia 
i wygładza skórę. 

Izrael

Bath  
& Body works  

orchidea z Marrakeszu, 
różowy bursztyn 

i wanilia to składniki 
nawilżającego żelu 

do kąpieli.

thalgo 
Peeling „Egzotycz-

na wyspa”. Morska sól, 
biały piasek z Bora-Bora 

i olej monoi sprawią, 
że skóra będzie 
miękka i gładka. 

klorane
Balsam odżywczy 

do włosów suchych 
zrobiony na bazie 

wyciągu z hinduskiego 
mango. Ułatwia 
rozczesywanie. 

Polinezja

Włochy Turcja

Szwajcaria
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A co Twoje dziecko ma na głowie? 
Twoje dziecko nie lubi czesania, bo szampon plącze mu 

włosy? Czy może przeciwnie, samo chętnie układa sobie 
kosmyki, które jednak uparcie opadają na czoło? Mamy 
dobrą wiadomość! Dzięki firmie BEA BELEAZA na 
polskim rynku pojawiły się specjalistycznye produkty do 
pielęgnacji oraz stylizacji włosów dla niemowląt i dzieci 
marki HOT TOT. To gratka dla małych stylistów i ulga dla 
posiadaczy niesfornych włosów. Sprawdź, dlaczego marka 
HOT TOT podbiła serca naszych zachodnich sąsiadów.

Dbasz o swojego malucha – uważnie dobierasz 
jego menu, podsuwasz mu bezpieczne zabawki i ubrania 
z naturalnych tkanin. Teraz możesz zatroszczyć się jesz-
cze o delikatną skórę jego głowy i włosy. Dobrze wiesz, 
że mycie zwykłymi preparatami może uczulać dziecko 
i na stałe zniechęcić je do kąpieli – podobnie jak kosz-
mar rozczesywania splątanych kosmyków. Na szczęście, 
łazienkowych dramatów można szybko uniknąć i jeszcze 
zachęcić malucha do wspólnej zabawy w fryzjera. Królestwo 
„Hot Tot” właśnie otworzyło się na piękne Księżniczki 
i dzielnych Rycerzy! Ale po kolei.

Mama i tata stan´li na głowie.
Na pomysł stworzenia kosmetyków dostosowanych 

do potrzeb niemowląt i dzieci wpadła – mama – Megan 
Gage, mieszkająca w USA pracownica socjalna. Megan 
borykała się z tym samym problemem, co wiele innych 
mam – dostępne na rynku produkty nie tylko nie pozwalały 
na ułożenie dziecięcych kosmyków, ale zawierały wiele 
szkodliwych substancji. Przy wsparciu męża (odnoszącego 

sukcesy biznesmena) stworzyła nową linię kosmetyków 
do pielęgnacji włosów – całkowicie dostosowaną do po-
trzeb niemowląt oraz dzieci. Wytrwałość oraz ciężka praca 
Megan pozwoliły odnieść jej niebywały sukces i zdobyć 
zaufanie tysięcy konsumentek. Kosmetyki HOT TOT 
umożliwiają z jednej strony należytą troskę o skórę głowy 
i włosy dziecka, a jednocześnie pozwalają na odrobinę 
szaleństwa i stylizację na miarę dziecięcych marzeń.

Ogranicza Was…wyobraênia!
HOT TOT? Skąd ta nazwa? W wolnym tłumacze-

niu „Hot Tot” oznacza zadbanego młodzieńca, troszczącego 
się o sąsiedztwo i środowisko. Nie ma się tu czemu dziwić, 
produkty HOT TOT są przyjazne naturze, nie są testowane 
na zwierzętach, a ich opakowania wykonane są z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Seria składa się z ośmiu naj-
wyższej jakości produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, 
w pełni dopasowanych do potrzeb niemowląt oraz dzieci. 
Każdy z produktów został przebadany dermatologicznie 
i pediatrycznie. Co potrafią? To, co sobie wymarzysz – Ty 
lub Twoje dziecko. W skład serii wchodzi m.in. delikatny 
szampon, nowoczesna odżywka, pianka do mycia, ale także 
wyjątkowe kremy stylizujące oraz tzw. mgiełka definiująca. 
Na czym polega jej działanie? Sprawdźcie sami! 

 www.facebook.com/hotTotpolska
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wakacje, wakacje i po wakacjach. Czas wracać do szkoły. No cóż, nie ma rady. 
Do plecaka pakujemy książki, zeszyty i coś do jedzenia. Ale nie byle co. 
Szkolny „lanczyk”, zwany wciąż śniadaniem, choć dłuższa przerwa jest tak 

mniej więcej po piątej godzinie lekcyjnej, to niezłe wyzwanie. Ma być pożywny, 
smaczny, ładny i spakowany w wypasiony lunchbox ozdobiony podobizną idola.  
No trudno, takie czasy. Rolą rodzica jest dogadzać potomstwu. Zatem do odpowied-
niego pudełka wkładamy odpowiednie jedzenie. Tym gestem musimy sprawić, by 
zawartość wygrała nierówne starcie z dostępnymi w szkolnym automacie batonami, 
chipsami i chrupkami. 

Pobyt w szkole to nie bułka z masłem. Dzieciaki potrzebują czegoś, co dostar-
czy im solidnej dawki energii. I to nie tylko w związku z wuefem. Mózg też trzeba na-
karmić. I oczy. Wniosek sam się nasuwa: to, co dajemy pociechom do szkoły, musi być 
sycące, pełne witamin, minerałów, białka i błonnika. Nie stronimy od węglowodanów, 
bo młody organizm potrzebuje paliwa. Pilnujemy jedynie, by nie były to cukry proste. 
One muszą być złożone nawet bardziej niż zadanie z matmy. No i najważniejsze – to 
wszystko powinno ładnie wyglądać, wygodnie się zjadać i dobrze smakować.

Oto nasze „wszystkomające” propozycje szkolnych drugich śniadań.  
Odpowiednie także dla alergików, zatem chyba zasługujące na ocenę celującą. 

DRuGIE ŚNIADANIE 
TO WyZWANIE – NIE TylKO DlA RODZICóW AlERGIKA.

MuSI ZARóWNO SMAKOWAć, JAK I WyGRAć KONKuRENCJę 
Z BATONAMI ZE SZKOlNEGO SKlEPIKu. 

Tortilla owsiana z warzywami  
+ smoothie malinowe

Tortilla: 2 szklanki mąki owsianej
1/2 łyżeczki soli

1/2 – 3/4 szklanki ciepłej wody
Do mąki z solą stopniowo dodawaj wodę, mieszając ciasto widelcem. 

Następnie dobrze wyrób je dłońmi, dodając jeszcze nieco wody, gdyby 
było zbyt twarde. Podziel na 8 części, uformuj z nich kule. Przykryj mo-

krą ściereczką i odstaw na 10 minut. Następnie każdą kulę rozwałkuj  
na placek o średnicy ok. 20 cm. Smaż placki na rozgrzanej, suchej patel-
ni, z obu stron po 1-2 minuty. Upieczone przekładaj na talerz i przykrywaj 

ściereczką, by zmiękły. 
Warzywa: szklanka pokrojonej cukinii i papryki

łyżka oliwy
sól i pieprz do smaku

Warzywa podsmaż na oliwie i dopraw. Wlej odrobinę wody, przykryj 
i duś 10 minut na małym ogniu. Odparuj, wyłóż na tortillę 

i zwiń placek dość ciasno. 
Smoothie: 1/2 szklanki malin

1/2 szklanki waniliowego napoju ryżowego
Składniki zmiksuj za pomocą blendera, przelej do zamykanego 

pojemniczka i schłódź w lodówce.

szkoło!witaj
   Patrycja Wnorowska 
matka dwójki alergików, 
blogerka i autorka książki  
„100 smakołyków dla 
alergików”. Redaktorka, 
filmoznawczyni, 
copywriterka. Prowadzi 
bloga Smakołyki Alergika, 
który zdobył tytuł Bloga Roku 
2012 w kategorii zdrowie 
i kulinaria. Uwielbia pichcić, 
choć ostatnio jej energia 
skierowana jest głównie 
na przygotowywanie dań 
i wypieków bez składników 
uczulających dzieci. Na widok 
bajaderek zapomina o diecie. 
I bożym świecie.
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Szaszłyki owocowe + batoniki 
amarantusowe

Szaszłyki: kiwi, brzoskwinia, banan, czerwone winogrona
Owoce umyć, osuszyć, pokroić i ponadziewać na patyczki.

Batoniki: 70 g ekspandowanego amarantusa
30 g płatków owsianych

ok. 80 ml syropu z agawy lub klonowego
4 łyżki rodzynków

2 łyżki pestek słonecznika
łyżka oleju

Pestki upraż na suchej patelni. Wszystkie składniki wymieszaj i równomiernie 
rozprowadź za pomocą łyżki na niedużej blasze wyłożonej papierem  

do pieczenia. Lekko dociśnij masę. Wstaw do piekarnika z termoobiegiem 
nagrzanego do 150 stopni C i piecz 20-25 minut. 

Po ostygnięciu pokrój na batoniki.

Granola + deser ry˝owy + brzoskwinia
Granola: 2 szklanki płatków owsianych

po 3 łyżki ziaren słonecznika, sezamu i lnu
po 3 łyżki suszonych, niesiarkowanych rodzynków, 

fig, daktyli, moreli i goji
3 łyżki oleju

100 ml syropu klonowego
Zmieszaj płatki z sezamem, lnem i słonecznikiem. Dodaj olej i syrop, 

dokładnie wymieszaj. Mieszankę wyłóż na blachę do pieczenia i wstaw  
do nagrzanego do 150 stopni C piekarnika z termoobiegiem. Piecz, od 

czasu do czasu mieszając, aż mieszanka lekko się zrumieni (ok. 20-25 minut). 
Dodaj pokrojone owoce, wymieszaj i zostaw granolę w wyłączonym 

piekarniku. Po 5 minutach wyjmij, a gdy ostygnie, przesyp ją do szklanego 
słoja i w nim przechowuj. 

Deser ry˝owy: 2 łyżki płatków ryżowych
szczypta ziaren wanilii

melasa z karobu (do kupienia w sklepach ekologicznych) 
– do smaku

Płatki ryżowe przygotuj według przepisu na opakowaniu. Zblenduj na gładką 
masę, dodaj wanilię oraz melasę do smaku. Schłódź w lodówce.

Kanapka z łososiem i kiełkami + owoce
Bułki z ziarnami: 200 g mąki żytniej chlebowej

200 g mąki orkiszowej 
100 g mąki pszennej bio
ok. 350 ml letniej wody 

po 2 łyżki lnu i słonecznika
łyżeczka czarnuszki

po łyżeczce soli i cukru
ok. 20 g świeżych drożdży

Wymieszaj mąki z solą. Z drożdży, szklanki wody, cukru i odrobiny mąki zrób 
rozczyn, a gdy ruszy, wlej go do mąk i wyrabiaj ciasto mikserem, aż będzie 
jednolite. W trakcie wyrabiania dolewaj wody – tyle, by ciasto miało zwartą 

konsystencję i dało się formować w kulki. Wsyp ziarna i czarnuszkę. Wszystko 
dobrze wymieszaj. Odstaw do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi objętość, formuj 
kulki wielkości małej nektarynki i układaj je w odstępach na natłuszczonej blasze. 

Odstaw jeszcze na 10 minut, po czym piecz ok. 25 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200 stopni C. 

Kanapka: Bułkę przekrój na pół i przełóż sałatą, łososiem, ogórkiem i kiełkami.
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nie taki cukier 
w cià˝y straszny

O takim początku choroby może powiedzieć więk-
szość kobiet, które dotknęła w ciąży cukrzyca. 
Diagnozę potwierdza test obciążenia glukozą 

wykonywany przesiewowo u każdej ciężarnej między  
24. a 28. tygodniem ciąży. O chorobie świadczyć może 
również wykryty wcześniej nieprawidłowy poziom cukru 
w obwodowej krwi żylnej (jego wartości przekraczające  
100 mg/dl na czczo), a także obecność cukru w moczu.

Cukrzyca jest jednym z najczęstszych powikłań 
metabolicznych występujących w okresie ciąży. W Europie 
szacuje się, że zachorowalność na nią dotyczy ok. 5 proc. 
ciężarnych. Definiuje się ją jako zaburzenia metabolizmu 
glukozy, które zostały zdiagnozowane w ciąży. Cukrzyca 
we wszystkich swoich odmianach związana jest z niepra-
widłowym działaniem insuliny wynikającym z przemian 
hormonalnych w czasie ciąży. Dodatkowo wraz z rozwojem 
łożyska wzrasta aktywność insulinazy – enzymu, który 
rozkłada insulinę. Jest ona hormonem regulującym poziom 
cukru we krwi. To właśnie dzięki niej glukoza, czyli paliwo 
energetyczne, z którego czerpiemy energię, trafia do komó-
rek, umożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie. Tym sa-
mym powoduje, że jej stężenie obniża się do prawidłowego 
dla organizmu poziomu. Niebezpieczny, zarówno dla matki, 
jak i dziecka, jest za wysoki poziom glukozy. Początkowe 
objawy są dość niespecyficzne, łatwo je przypisać ciążowym 
dolegliwościom: duże pragnienie, częste wizyty w toalecie, 
zmęczenie, napady głodu. Nic szczególnego, a jednak… 

Naczynia połàczone
Organizm człowieka to niezwykły system naczyń 

połączonych. Nieprawidłowe funkcjonowanie jednego 
ważnego biologicznie składnika uruchamia kaskadę reakcji 
całego organizmu. To sprawia, że opisywane przez ciężarne 
objawy wbrew pozorom bardzo dużo mówią już o zmia-
nach, jakie w organizmie zachodzą. Glukoza, jako substan-
cja osmotycznie czynna, zatrzymuje wodę w organizmie. Jej 
niedobór prowadzi do wzmożonego pozbywania się z niego 
wody – stąd częstsze wizyty w toalecie. Duża utrata wody 
skutkuje odczuwaniem większego pragnienia. Napady 
głodu to z kolei odpowiedź na brak insuliny, która ułatwia 
przedostawanie się glukozy znajdującej się we krwi do 
tkanek. W ten sposób zgromadzona w tkankach energia 
staje się niemożliwa do wykorzystania. To powoduje, że 
organizm pomimo zachowania normalnej, a czasem nawet 
większej podaży pokarmu odczuwa głód. Wszystkie te 
reakcje powodują wejście w stan „energetycznego” zawie-
szenia, a co za tym idzie, większego zmęczenia, senności, 
a nawet spadku masy ciała. Nie należy tych wczesnych 
objawów bagatelizować, tylko każdorazowo zgłosić je pro-
wadzącemu ciążę lekarzowi. Proste badania biochemiczne 
mogą potwierdzić lub wykluczyć istnienie choroby.

Diagnoza i co dalej?
– Po fazie pierwszego szoku wzięłam się w garść. 

Po kilku tygodniach przywykłam do regularnego badania 

TEST OBCIążENIA GluKOZą W CIąży ROBIłAM ZE SPOKOJEM. JESTEM ZDROWA, 
TO RuTyNOWE BADANIE, KTóRE NIC NIE WyKAżE – TłuMACZyłAM SOBIE. 

DIAGNOZA ByłA SZOKIEM. MóJ ORGANIZM NIE RADZIł SOBIE Z METABOlIZMEM 
WęGlOWODANóW. lęK, SZOK, PARAlIż… jA, sTroniącA cAłe życie 

od słodyczy, mAm cuKrzycę? JAK TO MOżlIWE?
tEkSt: KAROLINA MAZURCZAK

!
| zdrowie
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„W CUkRZyCy CIążoWEJ NAJCZęśCIEJ WyStARCZy oDPoWIEDNIA 
ZMIANA DIEty, By PoRADZIć SoBIE Z CHoRoBą„

poziomu cukru oraz dawkowania leków. Niestety, włączenie 
do leczenia insuliny okazało się konieczne – mówi mama  
3-letniej dziś Joasi.

Diagnoza cukrzycy ciążowej wymaga włączenia 
do zespołu prowadzącego ciężarną kolejnych specjalistów. 
Leczenie przyszłej mamy musi ustalić indywidualnie do jej 
potrzeb diabetolog. To on na podstawie wyników badań 
oraz oceny poziomu glukozy we krwi ocenia, czy ciężarna 
ma cukrzycę. Dobiera także dalsze postępowanie lecznicze. 
Diabetolog może również potwierdzić rozpoznanie cukrzy-
cy ciążowej, ważne jest, aby nie postawić błędnej diagnozy 
i wykluczyć tak zwaną cukrzycę typu 1, w której przypadku 
konieczne jest leczenie insuliną. Przy różnicowaniu tych 
dwóch typów cukrzycy istotne jest też rokowanie na przy-
szłość. Gdy ciężarna ma cukrzycę typu 1, zwykle choroba ta 

pozostaje po urodzeniu dziecka. Inaczej jest z cukrzycą cią-
żową, która rozwija się w wyniku ciąży i tak samo ustępuje 
po narodzinach. Dlatego też tak istotne jest postawienie 
prawidłowej diagnozy. 

W cukrzycy ciążowej najczęściej wystarczy odpo-
wiednia modyfikacja diety. Kiedy działania dietetyczne  
są nieskuteczne, włączana jest do leczenia (na okres ciąży) 
insulina. Bez względu na to, z którym typem cukrzycy 
będziemy mieć do czynienia, do zespołu współpracującego 
z pacjentką zaprosić należy pielęgniarkę diabetologiczną, 
dietetyka i psychologa. W wielu badaniach i ośrodkach 
prowadzących w warunkach ambulatoryjnych chore na 
cukrzycę ciążową kobiety dowiedziono, że dzięki edukacji 
pacjentki uzyskują lepsze wyrównanie metaboliczne, a tym 
samym zmniejsza się liczba powikłań. Kobiety lepiej radzą 
sobie także ze zmianami, które przynosi choroba. 

Uwikłane w powikłania
Diagnoza zawsze wzbudza wiele emocji, z których 

wiodący staje się lęk o zdrowie rozwijającego się dziecka. 
Publikacje dostępne w internecie, fora dla „słodkich mam” 
mrożą opowieściami o ryzyku, jakie niesie cukrzyca cię-
żarnych. Ryzyko oczywiście istnieje, jednak liczba i zakres 
powikłań maleje w sytuacji, gdy osiągnięty zostanie pra-
widłowy poziom glukozy we krwi. Według White’a, który 
zapoczątkował badania nad przebiegiem ciąży u kobiet ze 
zdiagnozowaną cukrzycą, prawdopodobieństwo przebiegu 
ciąży bez powikłań, zarówno u samej matki, jak i jej dziec-
ka, maleje wraz z czasem trwania cukrzycy i pojawieniem 
się przewlekłych powikłań u mamy. Głównym zaburzeniem 

wikłającym ciążę kobiety ze zdiagnozowaną cukrzycą  
i występującym najczęściej w drugiej połowie ciąży jest 
nadmierna masa płodu. Może ona prowadzić do urazów 
okołoporodowych. Dlatego u tej grupy pacjentek częściej 
stosuje się cesarskie cięcie. Dzisiejsza wiedza oraz tech-
nologie pozwalające na wczesne zdiagnozowanie choroby 
umożliwiają minimalizację stanów zagrażających zdrowiu, 
zarówno matki, jak i dziecka. Profesjonalnie współpracujący 
ze sobą zespół diabetologiczny, z psychologiem na czele, 
powinien w przypadku zaobserwowania u pacjentki wzmo-
żonego lęku o zdrowie własne i dziecka, a także o przebieg 
porodu zachęcić kobietę do bardziej intensywnego kon-
taktu z psychologiem. Pomoże on jej w procesie akceptacji 
faktu istnienia choroby oraz w radzeniu sobie ze stresem 
i poczuciem zagrożenia o bezpieczeństwo i przyszłość 

dziecka. Stres jest bowiem, podobnie jak posiłki o wysokim 
indeksie glikemicznym, czynnikiem powodującym nad-
mierny wzrost cukru we krwi.

Ach, ta dieta…
Na forach internetowych dla „słodkich mam” roi 

się od opisów radykalnych diet ze znacznym (i zupełnie 
niezrozumiałym) ograniczeniem produktów wchodzących 
w skład diety chorej na cukrzycę. Efekt jest zatrważający: 
zdecydowana większość kobiet zamiast przybierać na wa-
dze, to chudnie, co prowadzi do wyniszczenia organizmu, 
a także do niedoborów u mającego przyjść na świat dziecka. 
Ten stan to efekt bardzo pobieżnie prowadzonej edukacji 
w obszarze zmian nawyków żywieniowych kobiet, które 
zachorowały na cukrzycę w ciąży. Rygor dotyczy nie tylko 
licznych wyrzeczeń, ale też jedzenia według ściśle określo-
nych pór. Zasady żywieniowe, proponowane standardowo 
ciężarnym z cukrzycą, nie uwzględniają indywidualnych 
potrzeb pacjentki, jej przyzwyczajeń, dotychczasowych na-
wyków, trybu życia oraz etapu wyrównania metabolicznego. 
To, co najczęściej można przeczytać na forach, to opinie 
typu: „Zamiast przytyć w ciąży, schudłam 8 kilo”, „Byłam 
wiecznie głodna”, „Jedzenie stanowiło dla mnie źródło stre-
su, ponieważ nie wiedziałam, co jeść, i nie jadłam wcale”… 

Winą za to obarczyć należy przede wszystkim trady-
cyjny model leczenia za pomocą insuliny i diety. Zakłada 
on bezwzględny zakaz jedzenia słodyczy, liczne ograni-
czenia w doborze porcji oraz konieczność przestrzegania 
stałych pór jedzenia z bezwzględnym zachowaniem sześciu 
stałych posiłków na dobę.

| zdrowie
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Dieta ciężarnej mamy z cukrzycą nie musi odbiegać 
od diety innych mam. To, co ją wyróżnia, to ograniczenia, 
ale nie zupełna eliminacja cukrów prostych oraz redukcja 
tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Zaleca się zamianę 
węglowodanów prostych (np. cukier, soki owocowe) na 
złożone (np. nasiona, orzechy, ziarna, kasze) z uwagi na 
inny mechanizm przenikania cukrów prostych do krwio-
biegu. Węglowodany złożone uwalniane są stopniowo, a co 
za tym idzie, nie powodują nagłych skoków poziomu cukru 
we krwi. Jak jednak przeżyć ciążę bez uroczych i towarzy-
szących każdej ciężarnej słodkich i czasem niezdrowych 
zachcianek… One są możliwe! Ważne jednak, aby mama 
umiała poprzestać na małych porcjach, a w przypadku 
leczenia insuliną została dobrze przygotowana do sa-
modzielnego modyfikowania jej dawek  w zależności od 
swoich małych dietetycznych grzeszków. Najważniejsza 

jest wspólna analiza z dietetykiem sposobu odżywiania 
przyszłej mamy i poddanie go koniecznym modyfikacjom. 
Zasady odżywiania ciężarnej, nie tylko zresztą  z cukrzycą, 
oprócz zwiększenia jej zapotrzebowania energetycznego 
o około 300 kcal na dobę w stosunku do okresu sprzed 
ciąży są takie same jak w przypadku zasad zdrowego 
odżywiania. Trudnością może być czasem dostosowanie  
odpowiedniej dawki insuliny do posiłku tak, aby uniknąć  
po nim zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. Wszystko 
to jednak da się ustalić podczas zindywidualizowanych 
szkoleń kierowanych do kobiet ciężarnych, u których 
zdiagnozowano cukrzycę. Pacjentka wspólnie z dietetykiem 
analizuje dotychczasowy sposób żywienia, uczy się metod 
przyrządzania posiłków, dobierania takiego jedzenia, które 
nie wymaga nadmiernej ilości insuliny, a także poznaje 
zasady obliczania zawartości wymienników węglowoda-
nów i kaloryczności posiłku. Pomaga to w dostosowaniu 
odpowiedniej do wielkości posiłku dawki insuliny, tak aby 
nie doszło do przecukrzenia. Ważnym elementem szkolenia 
każdej pacjentki jest też nauka czytania etykiet oraz analiza 
składu poszczególnych produktów, jak również przygo-
towanie pacjentki do stosowania technik kulinarnych 
opartych w dużej mierze na gotowaniu na parze i piecze-
niu w folii. Spotkanie z profesjonalistami edukującymi 
pacjentkę prowadzi też do uwolnienia od rygoru jedzenia 
na czas i według stałych godzin, do usystematyzowania 
sposobu odżywiania ciężarnej, z unikaniem zbyt długich 
przerw między posiłkami. Efekt tak prowadzonej edukacji 

to korzyści dla pacjentki i jej dziecka nie tylko podczas 
ciąży i choroby, ale też na przyszłość. Większość pacjentek, 
którym udało się wprowadzić zmiany w dotychczasowym 
sposobie odżywiania, mówi o korzyściach, jakie wyniosła 
z tego, że zachorowała na cukrzycę w ciąży.

– Wdzięczna jestem całemu zespołowi, który 
objął mnie opieką w trakcie ciąży. Szybko pożegnałam 
lęk i strach, a dzięki zdobytej wiedzy cała moja rodzina 
zaczęła się zdrowo odżywiać. Do tej pory zdrowe odżywia-
nie kojarzyło mi się z niesmacznym jedzeniem i rygorem. 
Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Synek urodził się 
zdrowy, cukrzyca zniknęła, pozostała po niej tylko zmiana 
dotychczasowych nawyków żywieniowych. Tylko, a może 
aż, bo teraz wiem, że dzięki temu, co podaję mojej rodzinie, 
mogę zadbać o zdrowie wszystkich jej członków – mówi 
mama Franka

Cukrzyca w ciąży zawsze jest szokiem i wiąże się 
z koniecznością adaptowania do zmian, jakie niesie sama 
choroba. Nie musi być jednak wyrokiem. Dzięki nowemu 
modelowi interdyscyplinarnej współpracy z pacjentem 
ciąża chorej na cukrzycę przyszłej mamy może przebiegać 
bez stresu. Sposób odżywiania, zmodyfikowany do potrzeb 
organizmu nieradzącego sobie z metabolizmem węglo-
wodanów, może przestać być dietą cukrzycową, a stać się 
nowym, zdrowym modelem odżywiania. Dzięki współ-
pracy całego zespołu osiąga się prawidłowe, a tym samym 
bezpieczne dla mamy i dziecka, wyrównanie metaboliczne, 
a kolejne miesiące ciąży, mimo choroby, mogą być źródłem 
wielu radości. 

Prof. dr hab. n.med. Ewa Pańkowska – konsul-
tant w dziedzinie diabetologii i pediatrii, wieloletni 
wykładowca i nauczyciel akademicki Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Twórczyni szkoły leczenia 
pompą insulinową w Polsce. Zajmuje się dziećmi i mło-
dzieżą z cukrzycą typu 1. Od lat pracuje nad łączeniem 
nowych technologii z procesami terapeutycznymi.

Karolina Mazurczak – psycholog, dietetyk, specja-
lista zdrowia publicznego. W Instytucie Diabetologii 
prowadzi konsultacje w obszarze prawidłowego żywie-
nia dla rodziców dzieci chorujących na cukrzycę małych 
„niejadków”, a także dzieci otyłych.  
www.instytutdiabetologii.pl

„JAk PRZEżyć CIążę BEZ URoCZyCH, A CZASEM NIEZDRoWyCH ZACHCIANEk?
NAWEt MAJąC CUkRZyCę JESt to MożlIWE„

| zdrowie
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Następnie delikatnie rozciągnij ramionka na zewnątrz 
według rytmu krzyżuj-krzyżuj-krzyżuj-otwórz. 

Kiedy poczujesz się już pewniej w roli masażystki, 
przejdź do łydek, pośladków, pleców (przesuwaj dłoń od 
szyi do pośladków i z powrotem do góry) oraz ramion. Na-
stępnie odwróć dziecko i masuj klatkę piersiową (delikatnie, 
od środka na zewnątrz) oraz brzuszek, co w przypadku 
kolek czy zaparć może działać kojąco. Ruchy powinny być 
wykonywane wokół pępka zgodnie ze wskazówkami zegara.

Pół roku to już prawie jak świeczka na torcie. Pewnie 
nawet nie zorientowałaś się, kiedy to minęło… Dziecko 
jest już ruchliwe, potrafi siedzieć, przygotowuje się do 
raczkowania, a niektóre szkraby nawet samodzielnie wstają. 
Oprócz oliwki do masażu przydadzą się więc zabawki, aby 
zająć czymś małego odkrywcę. Jeśli od niemal pierwszych 
dni stosowałaś masaż, dziecko już wie, że o określonej po-
rze jest czas na wasz wspólny rytuał – nie przerywaj go, bo 
będzie mu brakowało półgodzinnych pieszczot (oczywiście 
zaczynamy od dwóch-trzech minut, stopniowo wydłużając  
czas masażu). Skoro już mowa o porze, to pamiętaj, by nie 
robić tego tuż przed zaśnięciem, kiedy dziecko jest zmęczo-
ne i pora na wyciszenie, lub przed karmieniem, bo wtedy 
najważniejsze jest zaspokojenie głodu. Nie masuj dziecka  
w trakcie snu, płaczącego, chorego ani tuż po jedzeniu. Na 
koniec nie zapomnij podziękować maluszkowi za wspólnie 
spędzony czas i dać mu buziaka. 

Kto wie, może za kilka lat role się odwrócą i to on 
zrobi ci wieczorem masaż pleców? 

Tulenie, głaskanie, przytulanie – kontakt dotykowy jest 
niezmiernie ważny w twoich relacjach z dzieckiem.  

To dlatego coraz większą popularnością wśród rodziców 
cieszy się masaż, który nie tylko jest jednym ze sposo-
bów budowania relacji z maluchem, ale też dostarcza mu 
bodźców, relaksuje i wpływa pozytywnie na rozwój. Uczy 
zarazem, że dotyk to forma wyrażania uczucia, która daje 
poczucie bezpieczeństwa.

Kiedy rozpocząć masowanie dziecka? Najlepiej jak 
najwcześniej, czyli… jeszcze w okresie prenatalnym. Tak na 
marginesie: w miarę jak dziecko rośnie w brzuchu, kołysane 
przez wody płodowe, odczuwa coraz silniejszy ucisk macicy, 
co można nazwać jego pierwszym, naturalnym masażem.

Zasugeruj partnerowi (jeśli sam nie wpadł na taki 
pomysł), aby – gdy leżycie razem na kanapie – głaskał 
cię po brzuchu. Pozwoli mu to poczuć się częścią waszej 
wspólnej przygody pt. „Ciąża”, podtrzyma bliskość  
w związku, wreszcie uprzyjemni wieczór. A kiedy już  
maluch przyjdzie na świat?

Najlepiej rozpocząć masowanie około drugiego 
tygodnia życia (zdaniem niektórych można już po kilku 
dniach, tak naprawdę wszystko zależy od samopoczucia 
twojego i dziecka). Chodzi ogólnie o to, by noworodek 
przyzwyczaił się do nowych bodźców oraz byście oboje 
byli zrelaksowani. Dlatego wyłącz telefon i telewizor, niech 
sygnałem, że właśnie rozpoczynacie, stanie się np. ta sama 
melodyjka, spokojna piosenka lub twoje mruczenie/śpiewa-
nie. Spójrz maluchowi w oczy, zapytaj: „Czy mogę ci zrobić 
masaż?”. Następnie przygotuj oliwkę, upewnij się, że twoje 
dłonie są ciepłe i rozgrzej w nich kosmetyk (niektóre mamy 
uważają, że wygodniej im masować, kiedy naleją oliwki  
do miseczki).

Uwaga, masaż to nie lekcja do odrobienia, ale  
chwile wspólnej przyjemności. Rozpocznij od stópek  
(bo to najmniej wrażliwa część ciała), weź je w dłonie  
i przesuwaj palcami od paluszków w stronę kostki (zata-
czaj wokół nich kółka), to samo powtórz, zaczynając od 
podeszwy stopy. Uciskaj delikatnie każdy palec. Obserwuj 
reakcję dziecka – twój dotyk powinien być pewny, ale nie  
za delikatny (nie chodzi o to, by łaskotać) i nie za mocny. 
W podobny sposób możesz bawić się rączkami noworodka, 
np. gdy leżycie obok siebie w łóżku. Skrzyżuj rączki na wy-
sokości klatki trzy razy, na przemian jedna rączka nad drugą. 

Kochaj
i masuj

R E K L A M A
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na rynku jest sporo poradników, jak pomóc dziecku 
w zasypianiu, ale niektóre proponowane w nich meto-

dy są co najmniej kontrowersyjne, jak ta Richarda Ferbera, 
dyrektora Pediatrycznego Centrum Zaburzeń Snu  
w szpitalu w Bostonie, autora książki „Solve your child's 
sleep problems”.

Pierwsza edycja poradnika ukazała się w 1985 
roku, ale wciąż jest on przedmiotem zagorzałych dyskusji. 
Może dlatego, że dylemat, na ile aktywnie rodzic powinien 
uczestniczyć w usypianiu, nie stracił na aktualności. Ferber 
zadowolił tych, których zdaniem dziecko powinno zasy-
piać całkowicie samodzielnie. Jego rada brzmi: po ułożeniu 
niemowlęcia (zasada dotyczy tylko zdrowych dzieci) do 
łóżeczka, odejdź, a gdy zacznie płakać, nie reaguj przez pięć 
minut. Po tym czasie wróć i potowarzysz mu przez dwie 
minuty (ale nie wyjmuj z łóżeczka). Następnie ponownie 

wyjdź z pokoju. Przeczekaj 10 minut, wróć, pokaż się i tak 
w kółko, zwiększając czas nieobecności do pół godziny. 
Do tej pory maluch powinien już usnąć, a po kilku dniach 
zasypiać w samotności. Ta metoda wielu osobom wydała 
się zbyt okrutna, zarzucono jej, że niemowlęta nabywa-
ją przez to wyuczonej bezradności, i została złagodzona 
przez innych pediatrów z bostońskiego centrum – Annette 
Kast-Zahn i Hartmuta Morgenrotha, autorów wydanej 
także w Polsce książki „Każde dziecko może nauczyć się 
spać”. Wychodzą oni z założenia, że po ukończeniu sześciu 
miesięcy maluch jest już na tyle ukształtowany, że powinien 
przesypiać noc. Wśród złych nawyków wymieniają dokar-
mianie w nocy, usypianie na rękach, zasypianie przy piersi. 
Wśród dobrych m.in. wieczorne rytuały i zgodne z rytmem 
dziecka stałe godziny snu. Nie są tak radykalni jak Ferber 
w swoim podejściu do łez, ale również radzą, by nie zaglą-

senna
KAżDy ZMęCZONy RODZIC ODDAłBy WSZySTKO ZA CHWIlę 

ODPOCZyNKu, AlE ZAZWyCZAJ IM BARDZIEJ ZAlEży Mu NA TyM, żEBy 
DZIECKO wreszcie usnęło, TyM BARDZIEJ ONO NIE ZAMIERZA TEGO 

uCZyNIć. GDyBy TylKO ZNAlAZłA SIę JAKAŚ cudownA meTodA, 
JEJ WyNAlAZCA DOSTAłBy Z PEWNOŚCIą RODZICIElSKIEGO NOBlA.
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dać do pokoju dziecka przez trzy minuty, potem podejść na 
dwie, znów zostawić je na pięć minut itd. Aż do zaśnięcia. 
Słowa, których używają często w książce, to „dyscyplina”, 
„wytrwałość”, „konsekwencja”. Nie mówią tylko, jak kocha-
jący rodzic ma ze spokojem znosić płacz swojego dziecka. 
Najwyraźniej jest w stanie to zrobić kolejna Amerykanka 
w tym zestawie autorów, położna i mama trójki dzieci 
Rachel Waddilove, która w „Sposobie na sen” bez ogródek 
przyznaje: „Korzystam z dwóch metod – metody kontrolo-
wanego płaczu oraz metody »daj mu się wypłakać«”. 

Jeśli nie jesteście zwolennikami mocnych wrażeń 
w swoich relacjach z dziećmi, a potrzebujecie porady, się-
gnijcie lepiej po „Zasypianie bez płaczu” Marthy i Williama 
Searsów, zwolenników koncepcji rodzicielstwa bliskości,  
a więc przytulania, spania w jednym łóżku i noszenia 
w chuście. Metod radzenia sobie z zasypianiem dziecka jest 
tyle, ile dzieci i ich mam. 

Metoda 1.: śPiEWAJąCA
Daria Ołdak: Kiedy Matylda (6 miesięcy) jest 

niespokojna i trze oczka, to widzę, że powinna iść już spać. 
Staram się, by do godziny 19-20 wyciszyła się, mówię do 
niej „śpij malutka” i śpiewam jej cichutko do snu. Moje pio-
senki nie mają tekstu, żartuję sobie, że to język elfów, takie 
bliżej nieokreślone słowa i nieokreślone melodie. 

Metoda 2.: SZUMiąCA
Magdalena Kuszewska: Skutecznej me-

tody zasypiania nauczyła mnie moja mama. 
Od marca, czyli od kiedy Maja skończyła 
siedem miesięcy, kładę ją do łóżeczka w jej 
pokoiku, robię „szszszszsz” i powolutku wy-
chodzę. Podobno na mnie przed laty też to 
działało. Czasem, kiedy Maja ma gorszy dzień, 
trzeba z nią posiedzieć dłużej… Moja mama nie-
kiedy jeszcze głaszcze Maję po główce. Przez kilka 
miesięcy mieliśmy zabawkę pieska, która wydawała 
szum, i zostawialiśmy go na jakieś 10 minut, kiedy Maja 
szła spać, ale teraz nie jest już potrzebny.

Metoda 3.: W OBJęCiACH SiOSTRY
Agnieszka Fiedorowicz: Nigdy nie praktykowali-

śmy czegoś takiego jak „ferberyzowanie’’ – nie zniosłabym 
tego, że dzieci krzyczą samotnie w łóżeczku. Przez pierw-
sze miesiące Marcin (dziś 2,5 roku) zasypiał głównie po 
jedzeniu, karmiłam go piersią. Musiał być przytulony do 
mnie, do taty, głaskany, czasem towarzyszyło temu mrucze-
nie piosenek. Szybko zauważyliśmy, że funkcję przytulania 
może spełniać też starsza o 3,5 roku siostra. Marta była 

zazdrosna o każdą chwilę sam na sam z Marcinem, więc 
zaczęła „pielgrzymować” w środku nocy ze swojego pokoju  
i ładować się nam do łóżka. W końcu, gdy młody skończył 
rok i nie karmiłam go już piersią, zapytała, czy Marcin 
mógłby przenieść się do niej. I wszystko jakoś sprawnie się 
potoczyło – przez pierwsze kilka tygodni po kolacji  
i wieczornym czytaniu przez chwilę głaskało się Marcina, 
aż zaczynał przysypiać, i po cichu wychodziło się z poko-
ju. Marta często zasypiała wcześniej niż brat, więc widząc, 
że i ona śpi, brał z niej przykład. Teraz, gdy są starsi, 
mamy umowę, że wieczorem mogą się pobawić przez  
20-30 minut, potem włączamy im płytę (np. słuchowisko 
z cyklu „Bajek-Grajek”) i zazwyczaj w tym czasie zasy-
piają. Oczywiście jest to opcja „idealna”, gdy są naprawdę 
zmęczeni. Gdy nie są, często próbują „przeciągać” wie-
czór, przybiegają do salonu, ładują się nam na kolana, 
przynoszą kolejne książki, a gdy pali się w kominku, 
mówią, że „muszą się wygrzać”.  

„kłADę MAJę Do łóżECZkA, RoBIę „SZSZSZSZSZ” I PoWolUtkU WyCHoDZę. 
PoDoBNo NA MNIE PRZED lAty tEż to DZIAłAło„
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„Proponujemy wam prostą receptę na rodzicielstwo: 
daj dziecku bliskość, daj dziecku siebie! Dotyk, ciepło, 
pieszczoty mają dobroczynny wpływ na jego rozwój” – za-
chęcają na stronie www.przytulmniemamo.pl twórcy akcji 
o tym samym tytule. Piszą: „Pragniemy, by akcja stała się 
drogowskazem dla rodziców zagubionych w gąszczu książ-
kowych schematów wychowania, przestarzałych zaleceń 
i dobrych rad, które nie zawsze respektują potrzeby dziecka, 
a zwłaszcza jedną z najważniejszych – potrzebę bliskości”.

Z jednej strony, rodzi się naturalne pytanie: czy 
rzeczywiście jest tak źle, że do przytulania trzeba dzisiaj 
zachęcać, przypominać o nim, namawiać? Pisać o wsłuchi-
waniu się w rodzicielską intuicję i „komunikaty, jakie wysyła 
dziecko”? Z drugiej strony, na skutek ofensywy czasem bar-
dzo dziwnej treści poradników psychologicznych, w których 
autorzy legitymizują klapsy jako metodę wychowawczą albo 
radzą, by nie zwracać uwagi na płaczącego malucha, nurt 
rodzicielstwa bliskości jest ze wszech miar godny polecenia. 
W Polsce reprezentują go m.in. Natalia i Krzysztof Min-
ge, autorzy książki „Rodzicielstwo bliskości. Jak zbudować 
więź z dzieckiem” (Samo Sedno), za granicą m.in. Martha 
i William Searsowie, pielęgniarka i pediatra, autorzy m.in. 
„Księgi dziecka” (Mamania). Podkreślają oni, że poziom 
hormonu stresu u niemowląt, które są przez matkę noszone 
i przytulane, jest mniejszy niż u innych dzieci. Takie malu-
chy wyrastają na inteligentniejszych uczniów i mają mniej 
problemów w szkole. O zaletach przytulania można pisać 
w nieskończoność, bo dotyczą nie tylko rozwoju intelektu-
alnego, ale też fizycznego i emocjonalnego. 

Jak podkreśla w swoich badaniach prof. Theodor 
Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii 
Społecznej i Medycyny Młodzieżowej uniwersytetu  
w Monachium, nawet superinteligentne i zdrowe dzieci 
wykształconych rodziców nie dawały sobie rady w szkole  
i w późniejszej pracy zawodowej, jeżeli przez pierwsze lata 
były pozbawione bliskości matki.

Przytulanie w praktyce
Jeśli po tym wstępie obawiasz się, czy na pewno 

masz wystarczający kontakt dotykowy ze swoim dzieckiem, 
uspokajamy: udowodniono, że samo karmienie, przewijanie, 
kąpiel, branie na ręce i przytulanie zajmują matce prze-
ciętnie 5-7 godzin dziennie. To naprawdę sporo! A oto, co 
o swoich doświadczeniach z przytulaniem mówią mamy.

KATiA PALiWODA, PRODUCENTKA TELEWiZYJNA, 
MAMA 5-LETNiEGO FRANiA

Kiedyś koleżanka powiedziała mi, że jeżeli chcę 
mieć kota udomowionego, a nie dzikie zwierzę, to powin-
nam go jak najczęściej tulić. Tę samą zasadę zastosowałam 
przy dziecku. Od początku karmiłam synka piersią, więc 
siłą rzeczy tuliliśmy się do siebie. Od razu też założyliśmy 
z mężem, że będziemy „chustować”, ja nawet uczęszczałam 
na tańce w chustach, by łączyć przyjemne z pożytecznym. 
Chusta dała nam obojgu (mówię również w imieniu męża, 
który nosił w niej Frania) chyba najwięcej radości we wza-
jemnym poznawaniu przez pierwsze miesiące. Mogliśmy 
być z synkiem 24 godziny na dobę: najpierw w łóżku (do 
roku spaliśmy we trójkę), później w chuście i tak na okrągło. 
Przygotowywaliśmy się do tego, zanim młody pojawił się na 
świecie, dzielnie ucząc się zawijania chusty na pluszaku, tak 
by potem nie denerwować się przy dziecku, że coś nam nie 
wychodzi. Chusta spowodowała, że mając Franka pod ręką, 
zawsze można było go pogłaskać, pocałować. Śmiejemy się, 
że jest najbardziej „przytulińskim” dzieckiem na świecie  
– my ściskamy go przy każdej nadarzającej się okazji, a on 
to inicjuje, zwłaszcza rano, kiedy wskakuje do nas do łóżka, 
a za nim pies… Usłyszałam kiedyś od koleżanki, która ma 
dziecko w tym samym wieku co Franek, że za dużo go przy-
tulamy i w ten sposób nie pozwalamy się mu usamodzielnić. 
Jakoś nie zauważyłam, by miał problem ze śmiałością, jest 
wręcz na odwrót. I trochę mi szkoda synka znajomych, który 
jest jak nieprzytulany kot – na dotyk reaguje zdziwieniem.

Pwitamina
OBOK WITAMINy M (JAK MIłOŚć) JEST NAJWAżNIEJSZyM BuDulCEM 

ZDROWyCH RElACJI MAMy, TATy I DZIECKA. NIE MOżNA JEJ KuPIć, 
AlE MOżNA, I TRZEBA, SAMODZIElNIE O NIą ZADBAć. przyTulAnie, 
BO O NIM MOWA, TO DZIŚ NIE TylKO przyjemność, AlE TEż TEMAT 

AKCJI SPOłECZNyCH I ROZPRAW PSyCHOlOGICZNyCH.
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DOMiNiKA BARTCZAK, REDAKTORKA,  
MAMA 4-LETNiEGO MARCELA

Tak, teraz już wiem, że dotyk i przytulanie są bardzo 
ważne. Myślę, że zawsze o tym wiedziałam, bo sama nie po-
trafiłabym przecież bez tego żyć. Ale gdy urodził się Marce-
li, w poporodowym amoku oraz natłoku różnych informacji 
z książek i od tzw. życzliwych („Nie noś go, bo się przyzwy-
czai”, „Dziecko musi sobie czasem popłakać”) zapomniałam 
o tym. Moja intuicja, odruchy serca, które na pewno miałam 
i którymi powinnam była się kierować, zostały zakrzyczane 
przez tzw. specjalistki od wychowywania dzieci. Miałam  
w sobie też dziwny lęk, myślę, że wiązał się on ze zmianą 
status quo, że dziecko mną zawładnie – zawładnie moim 
czasem, moją wolnością, moim ciałem (poniekąd tak się 
dzieje), bałam się, że już nigdy nie będę tak wolna, jak przed 
jego urodzeniem. Do tego kompletnie nie wiedziałam, co 
robić, jak z nim postępować, gdy płacze, nie chce spać itp. 
Byłam w tych kwestiach totalnie zielona. Myślę, że właśnie 
dlatego dałam się nabrać na porady specjalistek typu Tracy 
Hogg: nienoszenie, niereagowanie na każdy płacz itp. To 
było okropne – Marceli miał cztery, może pięć miesięcy i 
płakał w swoim łóżeczku, a ja zamiast go przytulić, podać 
pierś, podchodziłam, głaskałam, czasem na chwilę podnosi-
łam i odchodziłam. A potem po drugiej stronie drzwi sama 
płakałam. To było nienormalne. Działałam jak jakiś robot, 

według instrukcji obsługi niemowlaków autorstwa pani 
Hogg. Dziś widzę, jakie to było głupie. Utrudniłam życie 
sobie, a Marcelemu odebrałam coś, co w tamtym czasie 
było dla niego najważniejsze – ciepło matki. Potem, kiedy 
się uspokoiłam, zaczęłam samodzielnie myśleć, zapoznałam 
się z ideą rodzicielstwa bliskości, pojęłam, jakie to proste 
i naturalne. Zaczęłam nadrabiać zaległości. Efekt? Mar-
celi jest teraz pieszczochem i uwielbia zasypiać w moich 
objęciach. Trochę to może czasami uciążliwe, ale nie będę 
odbierać tych chwil przyjemności ani jemu, ani sobie. My-
ślę, że odseparowanie i tak kiedyś samo nadejdzie. Przy-
pominam sobie, jak syn mojej siostry (7 lat) mówił jej, że 
to wstyd, gdy ona całuje go na przywitanie. Wiem, że taki 
moment nadejdzie. A kiedy? Wtedy, kiedy Marceli uzna,  
że to już… Nie wszystkie zaległości jednak udało się nad-
gonić – choć nosiłam go w chuście, nigdy tego za bardzo 
nie polubił. Może zbyt późno zaczęłam albo zbyt rzadko 
to robiłam? A może po prostu to nie była jego bajka? Nie 
wiem. Widzę natomiast, że z tatą Marcel się za bardzo nie 
przytula. Nie chce, by kładł się koło niego w łóżku, musi 
siedzieć obok, może najwyżej trzymać go za rękę. Na py-
tanie dlaczego, odpowiada, że mama ładniej pachnie i jest 
miękka, a tata szorstki (może dlatego, że nosi brodę). Za to 
i tata, i dziadek nadają się do różnego rodzaju przewalanek, 
przepychanek, gilgotek itp. 



Wykorzystując najnowszą naukę 
o mikrobiomie, która odsłoniła 
jedną z przyczyn atopowego 
zapalenia skóry, marka La Roche-
-Posay wprowadza we wrześniu 
2014 r. nowy Lipikar Balsam AP+, 
uzupełniający poziom lipidów, 
przeciw podrażnieniom i swędzeniu 
skóry.
Lipikar Balsam AP+ z nowym, 
opatentowanym składnikiem 
aktywnym Aqua Posae 
Filiformis działa na dwa czynniki 
determinujące atopowe zapalenie 
skóry:
– pomaga przywrócić i stabilizować 
równowagę mikrobiomu na skórze,
– odbudowuje i chroni 
barierę skórną.
LiPiKAR BALSAM AP+  
natychmiastowo koi. 
Pomaga także łagodzić zaostrzone 
stany skrajnej suchości skóry. 
Bezzapachowy, bez parabenów.

szybkie ukojenie

 www.laroche-posay.pl

balsam, który nawilża
Balsam przeznaczony do codziennego nawilżania oraz 
ochrony skóry atopowej, suchej lub wrażliwej u dzieci.
Seria Cetaphil Restoraderm to pierwsze preparaty stworzone 
w oparciu o najnowsze odkrycia w badaniach nad tymi 
dolegliwościami.
Starannie dobrane 
składniki przywracają 
prawidłowe 
funkcjonowanie 
wszystkich warstw 
naskórka: odbudowują 
płaszcz lipidowy  
i utrzymują właściwe 
nawilżenie. Balsam łatwo 
się rozprowadza  
i szybko wchłania. 
Dzięki swoim 
szczególnym 
właściwościom seria 
Cetaphil Restoraderm:  
emulsja do mycia  
i balsam do nawilżania 
twarzy i ciała, otrzymały 
godło Odkrycie 2013 
ogólnopolskiego 
konkursu „Laur Klienta”.

 www.cetaphil.pl

Chusteczki nasączone Bella Baby Happy przeznaczone są 
do pielęgnacji całego ciała dzieci i niemowląt. Wykonane są 
z miękkiej i delikatnej włókniny, a dzięki zawartości witaminy 
E i alantoiny doskonale oczyszczają skórę dziecka i łagodzą 
podrażnienia. Nie zawierają parabenów oraz alkoholu, dzięki 
czemu zostająca po ich zastosowaniu warstwa ochronna 
zapobiega wysuszaniu skóry, a neutralne pH 5,5 chusteczek 
Bella Baby Happy zapewnia właściwy poziom jej nawilżenia. 
Wygodne foliowe opakowania z zamknięciem wielokrotnego 
użytku pozwalają korzystać z nich w każdej sytuacji. 

chusteczki bella baby happy

 www.happy-pieluszki.pl

Kiedy maluszek kończy 
rok, jego menu zmienia 
się i coraz bardziej przy-
pomina dietę rodziców. 
Należy jednak pamiętać, 
że potrzeby żywienio-
we dzieci między 1. a 3. 
rokiem życia nadal są 
specyficzne i potrawy, 
które jedzą dorośli, nie 
zawsze są dla maluchów 
odpowiednie. Linia GER-
BER DoReMi pozwala 
przyzwyczajać maluszki 
do nowych, doroślejszych 
smaków i konsystencji. 
W portfolio marki właśnie 
pojawiła się smakowita 
nowość: spaghetti po 
bolońsku, stworzone ze 
starannie dobranych pro-
duktów, zapewniających 
optymalne proporcje 
składników odżywczych.  

pierwsze „dorosłe” 
smaki maluszka 

 www.gerber.pl
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Omegamed odporność to wyjątkowy preparat opracowany 
w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera specjalnie 
dobrane składniki, których działanie zostało udowodnione 
w badaniach naukowych: DHA (to co najlepsze z Omega-3, 
wspiera prawidłowy rozwój mózgu i wzroku), witaminę D 
oraz witaminę C i naturalny miód. Cena: ok. 35 zł (30 porcji). 

 www.sequoia.pl

syrop na jesienne słoty leczy intymne infekcje
Gynomed Vaginal™ to probiotyk ginekologiczny 
przeznaczony dla kobiet cierpiących z powodu infekcji 
intymnych wywołanych działaniem bakterii i grzybów,  
a także dla kobiet obawiających się nawrotów infekcji. 
Gynomed Vaginal™:
• regeneruje florę bakteryjną pochwy,
• hamuje rozwój szczepów patogennych 
(zarówno grzybiczych, jak i bakteryjnych), 
• zapobiega nawrotom grzybicy,
• poprawia jakość życia poprzez zmniejszenie nieprzyjemnych 
objawów w okolicach intymnych.  www.sequoia.pl

śliniaki bedo: 
design + funkcjonalność 

 www.be-do.pl

śliniaczek wykonany z innowacyjnej tkaniny BEDO jest 
wodoodporny, plamoodporny, przyjemny w kontakcie 
z delikatną skórą dziecka, a co najważniejsze, maluch 
nie poci się w nim. Duże wymiary śliniaka oraz pojemna 
kieszonka gwarantują dobre zabezpieczenie ubranek przed 
zabrudzeniem. Po użyciu wystarczy przetrzeć śliniaczek 
szmatką i jest 
gotowy do 
ponownego 
użycia.
W ofercie 
dostępne są: 
śliniaki, odbijaki, 
kocyki, bandanki, 
przewijaki i torby 
na akcesoria.
Produkt polski.



Zastanówmy się nad aranżacją pokoju dla naszych żaków. 
Wiele czynników zewnętrznych, takich jak cisza czy światło, 
wpływa na komfort i jakość nauki, mimo to najważniejsze jest 
samo miejsce pracy. Biurko i krzesło powinny być odpowied-
nio dopasowane do wzrostu naszych dzieci, zapewniając 
odpowiedni komfort. Jeżeli szukacie czegoś w dobrym stylu 
i niezawodnej jakości, polecamy mebelki Pinio. Marka specjali-
zuje się w funkcjonalnym wyposażeniu pokojów dla dzieci 
i młodzieży. Jako że mebelki Pinio rosną razem z dzieckiem, 
inwestycja wydaje się jak najbardziej trafiona! 

  www.pinio.com.pl

pokój małego ucznia

Wyobraź sobie, że w czasie karmienia już nie będziesz 
musiała odkładać butelki, żeby wytrzeć cieknące po brodzie 
dziecka mleko. śliniaczek zapobiega zabrudzeniom spowo-
dowanym przez nieszczelne butelki lub płyn cieknący 
po podbródku. Dzięki niemu karmienie staje się czystsze 
i prostsze. Wzory i kolory materiałów skupiają uwagę dziecka 
na karmieniu. Wystarczy naciągnąć śliniaczek na butelkę 
i po kłopocie. Posiada idealny rozmiar i kształt, pasuje do 
wszystkich butelek.

śliniaczek na butelkę Dadin
stop mokrym bródkom!

 www.dadin-dadin.pl

Pampers oferuje teraz pięciogwiazdkową ochronę nawet najde-
likatniejszej skóry maluszków. Dzięki pieluszkom Pampers Pre-
mium Care „Newborn” w rozmiarze 0 ze wskaźnikiem poziomu 
wilgoci zadbasz o szczególne potrzeby skóry dziecka, które 
urodziło się w 37. tygodniu ciąży, waży 2500 g lub mniej. Nowa 
technologia pozwala skórze dziecka „oddychać”, powietrze 
może swobodnie cyrkulować, a wilgoć jest szybko odprowadza-
na z powierzchni skóry malca. Zapewnia to innowacyjny wkład 
z technologią DryMax™ zatrzymujący wilgoć i rzadką kupkę.

Poznaj smak tajskiej kuchni, zatańcz z plemionami Etiopii, 
podziwiaj meksykańskie piramidy albo zrób sobie zdjęcie 
z lwem. To tylko przedsmak tego, co na ciebie czeka, jeśli 
wybierzesz jedną z naszych propozycji. Egzotyka ma wiele 
fascynujących twarzy, a tylko od ciebie zależy, którą z nich 
odkryjesz. Jesteś ciekawy? 
Oferta Egzotyka 2014/15 dostępna jest w sieci sprzedaży  
na terenie całego kraju oraz na: 

 www.rainbowtours.pl

pampers pomaga troszczyć 
się o skórę wcześniaków

prawdziwa egzotyka

 www.pampers.pl
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Kolekcja „Lilou dla dzieci” jest kontynuacją filozofii marki 
opartej na absolutnie czystych i pięknych emocjach, które 
towarzyszą nam w najważniejszych momentach naszego życia. 
Po sukcesie konika na biegunach i biedronki projektanci Lilou 
stworzyli zawieszkę w kształcie korony – królewskiego symbolu 
sukcesu. Zawieszona na kolorowym sznurku czy wstążce 
będzie idealną ozdobą i prezentem dla małej księżniczki 
i małego księcia. Spersonalizuj bransoletkę poprzez wybór 
ulubionego koloru sznurka oraz dodanie osobistego 
grawerunku. Korona występuje w srebrze (próby 925) 
oraz pozłoceniu (23-karatowym złotem). Cena: 120 zł
Dostępna we wszystkich salonach Lilou oraz na

korona lilou

 www.lilou.pl

Dłuższe życie body

 www.ekoubranka.pl

Przedłużacz do body to prosty i niezwykle praktyczny 
sposób na wydłużenie życia bodziaków naszych dzieci, 
dzięki czemu możemy zaoszczędzić na kupowaniu nowych 
ubranek. idealnie sprawdza się w chłodne dni lub w sytu-
acjach, kiedy nie możemy komfortowo przebrać maluszka. 
Przedłużacz polecają również mamy korzystające z pieluszek 
wielorazowych. To wygodny, uniwersalny (pasuje do każdego 
rozmiaru body dziecięcego) i bardzo praktyczny dodatek 
dla ubranek. Jest bezpieczny dla dziecka oraz wykonany 
z polskich, certyfikowanych materiałów. 

poznajcie lalaloopsy tines!

 www.e-lalaloopsy.pl
 www.lalaloopsy.com

świat Lalaloopsów stał się jeszcze mniejszy.
Lalaloopsy Tines to miniodpowiedniki większych laleczek 
Lalaloopsy oraz ich zwierzaczków. 
Dzieci chętnie kolekcjonują te urocze, mieszczące się w dłoni 
małe laleczki.

śpiworek przedszkolaka – niezbędne wyposażenie każdego 
leżakującego malucha. Bajecznie kolorowy, miękki i przytulny, 
ułatwia dzieciom adaptację w przedszkolu. 
Dzięki bawełnianemu poszyciu z powodzeniem zastępuje 
domową pościel. śpiworek posiada wygodną, zintegrowaną 
poduszeczkę (wypełnioną antyalergicznym, atestowanym 
włóknem poliestrowym) oraz miejsce na wpisanie imienia 
dziecka. Nadaje się do prania w pralce, szybko schnie. 
Cena: ok. 149 zł. Więcej na  www.motherhood.pl

idealny dla przedszkolaka
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NOWY GATUNEK kapci dla dzieci. Do przedszkola, 
domu, szkoły. Slippers Family to zaprojektowane i wy-
konane ręcznie w Polsce kapcie dla dzieci z najwyższej 
jakości materiałów, łączące wartości profilaktyczne, a także 
niezwykły, zwierzęcy design. 
Slippers Family wykonano przy udziale ortopedów, tak 
by dbać o zdrowie stóp dzieci. Zapobiegają powstawaniu 
płaskostopia oraz korygują już powstałe nieprawidłowości, 
dzięki czemu posiadają pozytywną opinię instytutu Matki 
i Dziecka. 
i można się w nich wspaniale bawić. W zależności od cha-
rakteru dodadzą siły, szybkości lub gracji twojemu dziecku.

poznaj slippers Family

 www.slippersFamily.com

Klasyczne, piękne, ponadczasowe wzory, wyjątkowa dbałość 
o szczegóły. Pościel dla dzieci Sangotrade wykonana jest 
z najwyższej jakości bawełny i dostępna w trzech różnych wy-
miarach. Można kupić też zestawy do łóżeczka oraz akcesoria 
takie jak ochraniacze, baldachimy, falbanki czy osłonki 
na chusteczki higieniczne.

pościel jak z bajki

 www.sangotrade.pl 

Sportowy design, znakomita ochrona oraz zaawansowane 
funkcje to wyróżniki RECARO Monza Nova 2 Seatfix 
– fotelika z grupy ECE ii-iii w przedziale 15-36 kg. 
Został on stworzony z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie 
dzieci w wieku od 3 do 12 lat. 
Przestrzenna konstrukcja zapewnia wentylację i pochłania 
energię, a dodatkowe poduszki boczne 
z zaawansowanego, 
energochłonnego materiału 
stanowią ochronę klatki 
piersiowej i głowy. Monza 
Nova 2 to także doskonałe 
tapicerki i system audio 
pozwalający dziecku słuchać 
jego ulubionej muzyki 
lub bajek. Fotelik
RECARO Monza Nova 2 
Seatfix może być stosowany 
również w samochodach 
bez mocowań iSOFiX. 

bezpieczeństwo podróży 

 www.recaro-polska.pl

lubimy mądre 
i kreatywne zabawki
Polecamy ciekawe i wyselekcjonowane zabawki, dzięki którym 
dzieci mogą bezpiecznie się bawić i uczyć świata. 
Stawiamy na wielofunkcyjność, np. MR B został zaprojek-
towany specjalnie z myślą o noworodku, który nie rozróżnia 
kolorów, ale lubi kontrasty. Kolorowe metki i szeleszczące  
elementy rozwijają słuch i dotyk, a ukryty we wnętrzu wkład 
rozgrzewający jest niezawodnym sposobem na kolkę.
Z kolei przyjaciel podróży Travel Buddy to miś-nakładka  
na pasy bezpieczeństwa, ale świetnie sprawdza się też jako 
przytulanka. Ukryte w jego łapkach magnesy zamiast tradycyj-
nych rzepów dają dziecku frajdę „przyczepiania” misia  
do metalowych elementów w domu czy na placu zabaw.  
KidStyle – baw się dobrze! 

  www.kidstyle.pl
Showroom: ul. Jana Szymczaka 1, lok. 1, Warszawa

100

| bazar





innowacyjny, łagodny, nawilżający szampon dla dzieci przezna-
czony do codziennego użytku.
•  Dzięki zbalansowanemu pH pozostawia włosy gładkie, lekkie 

i podatne na układanie
• Nadaje połysk
• Ułatwia rozczesywanie
• Ma przyjemny zapach
• Nadaje objętość delikatnym włosom dziecka
• łagodna formuła
• Zawiera ekstrakt z ryżu, zieloną herbatę oraz aloes

hot tot szampon

 www.beabeleza.pl

Przedstawiamy nowy model trzewika w którym zastosowali-
śmy innowacyjne połączenie tradycyjnych sznurowadeł, 
gwarantujących indywidualne dopasowanie cholewki oraz 
rzepów, niezwykle praktycznych w codziennym użytkowaniu. 
Model produkowany jest w szerokiej gamie kolorów, a skóry 
użyte do produkcji są garbowane roślinnie i nie zawierają 
rakotwórczego chromu. Tak jak wszystkie nasze modele, bucik 
został wykonany ręcznie i posiada wieczystą gwarancję.

Nowa seria bidonów szwajcarskiej firmy SiGG powstała 
w kooperacji z organizacją 
Lekarze bez Granic. Jej 
celem jest udzielanie pomocy 
medycznej i humanitarnej. 
Lekarze tej organizacji udzielają pomocy w ponad 
60 krajach. Piktogramy nadrukowane na bidonach przedsta-
wiają miejsca, gdzie potrzebujący otrzymali 
tę pomoc. Seria limitowana.

buty na wieczystej gwarancjilekarze  bez granic

 www.emel.com.pl
www.makanu.com.pl

Zrób zdjęcie swojej pociechy, kup sześć opakowań chusteczek 
Cleanic Kindii i do 14.10 br. weź udział w konkursie fotogra-
ficznym! Codziennie do wygrania aparaty fotograficzne Sony 
a5000 oraz szansa na zdobycie nagrody głównej – jednej 
z dziesięciu profesjonalnych sesji zdjęciowych dla Twojego ma-
luszka. Wszystkie rodzaje chusteczek Kindii: New Baby Care, 
Baby Sensitive, Skin Balance biorą udział w konkursie!

zatrzymaj czułe chwile i weź 
udział w akcji kindii!

 www.kindii.pl/konkurs
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R E K L A M A

WYNAJEM MEBLI 
I ARANŻACJA PRZESTRZENI 
NA EVENTACH

http://warszawa.eventwide.com/
https://www.facebook.com/eventwide.warszawa?fref=ts

kontak t: 785 504 540
lub: 785 504 581








