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Maja, Beata, Agata

Wiosna 2019 z Mamaville, to jeszcze większa i lepsza przestrzeń do poznawania świata rodzicielstwa. Witamy serdecznie nowych 
gości mamavillowej krainy, a także tych, którzy odwiedzają nas regularnie, a nawet są z nami od samego początku, czyli od marca 
2014 roku. To właśnie wtedy rozpoczęła się nasza przygoda z Mamaville. Dokładnie 30.03.2014 r. zorganizowałyśmy pierwsze 
targi w Warszawie i mimo tremy i stresu czułyśmy, że ten pomysł ma przyszłość. Cieszyłyśmy się, że pierwsza edycja spodobała 
się odwiedzającym. Dla nas był to wiatr w żagle, tak potrzebny młodemu biznesowi. Zobaczyłyśmy, że nasza inicjatywa dała 
energię do działania wielu początkującym biznesom z branży dziecięcej, co jeszcze bardziej nas zmotywowało i nadało kierunek 

naszej pracy, która stała się naszą pasją. 

5 lat później, bogatsze o wiele biznesowych doświadczeń, których nie da się uniknąć, mocno rozwijamy się i zdobywamy kolejne 
praktyki, które pomagają nam dawać Wam, to co najlepsze i najnowsze w świecie mamy i dziecka. Mamaville, to dziś nie tylko targi 
w pięciu miastach w Polsce, większości w nowych lokalizacjach (Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań), ale także platfor-
ma sprzedażowa mamaville.pl z rosnącą liczbą polskich marek i produktów oraz Magazyn Mamaville, który oprócz prezentacji 
wybranych firm związanych z tematyką rodzicielstwa oferuje wiele artykułów ważnych dla przyszłych i obecnych rodziców. 

W tym wydaniu znajdziecie artykuły napisane mi. in przez Tasteaway, Blog Ojciec, Matka Prawnik i wielu innych ekspertów. 

Kolejnym nowym dla nas przedsięwzięciem w 2019 roku jest obecność Mamaville na Warsaw Gift & Deco Show, czyli pierwszych 
i największych w Polsce targach B2B i B2C związanych z tematyką dekoracyjną i upominkową. Strefa Kids by Mamaville będzie 
tworzyć Projekt Polska, razem z innymi, najważniejszymi organizatorami targów, takimi jak: Targi Rzeczy Ładnych, Mustache, 

Ochbazar, Art in Town. Zapraszamy gorąco na to ogromne wydarzenie już 24-26.05 do Ptak Warsaw Expo.

Mając cały czas z przodu nasze cele i marzenia, wspierając polskie marki kreatywnych mam, pojawiając się w nowych miastach, 
uczestnicząc w nowatorskich inicjatywach, chcemy dawać Wam jeszcze więcej ciekawych doświadczeń, historii i wspomnień 

związanych z tym najważniejszym czasem w Waszym życiu. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy po więcej!



Cherry baby
NEW COLLECTION

&
Wiosna zbliża wielkimi krokami, dlatego kolekcja 

„Cherry Baby” 
zaprasza Was do wyjątkowego, inspirowanego naturą 

świata Hey Popinjay. Nic tak nie wprawi Was i Waszych 
Maluszków we wspaniały nastrój na nadchodzące cieple 

dni jak pełne soczystych barw, egzotyczne wzory.
 Z sezonu na sezon marka zaprasza Was w coraz dalsze 

podróże, dlatego też przy przy wspólnej kolekcji Mamaville 
& Hey Popinjay nie mogło tego zabraknąć.

 Wybierzcie się razem z nami do dalekiej, kwitnącej Australii, 
pełnej słońca, koloru i słodkich koali, która jest wyjątkowo 

bliska sercu ilustratorki i autorki wzorów Jagody Jago.



Cherry baby
NEW COLLECTION

www.mamavil le.pl
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sklep online: beztroska.com
sklep stacjonarny: ul.Branickiego 11/197A Warszawa

współpraca handlowa: beztroska@beztroska.com

KOD RABATOWY 10%
przez cały czas trwania targów 
oraz na naszej stronie poscielarnia.pl 
na hasło MAMAVILLE do końca kwietnia 2019



 Im dłużej jestem rodzicem, tym dłużej mam wrażenie, że jest 
to chyba najbardziej i najkrytyczniej oceniany przez innych "zawód". 
Jako społeczeństwo ogólnie coraz częściej cierpimy na zaburzenie 
z serii "znam się na wszystkim", co widać chociażby po każdym meczu 
polskiej reprezentacji piłki nożnej czy po wyborach politycznych, kiedy 
niemal każdy staje się ekspertem w danej tematyce, o której 
w rzeczywistości nie ma absolutnie  zielonego pojęcia. Niemniej taki 
polityk czy piłkarz schodzi na koniec dnia ze sceny i na jakiś czas znowu 
ma spokój. Rodzice niestety takiego spokoju nie mają.

 To się zaczyna często, nawet jeszcze zanim zostaniemy 
rodzicami, a w niektórych przypadkach nawet wtedy, gdy dzieci jeszcze 
nie planujemy (!), natomiast nasza rodzina uważa, że powinniśmy, 
bo "już czas". Pojawiają się dociekliwe i czasami wręcz intymne pytania, 
dochodzenie i ogólnie zabawa w przesłuchiwanie, tylko po to, żeby na 
końcu móc stwierdzić czy potencjalny rodzic jest w naszym mniemaniu 
mądry (bo robi tak jak my) albo głupi (bo robi inaczej). Taki prosty 
czarno-biały świat, prostych ludzi, udzielających rad, o które nikt nie 
prosił. 

 Warto w tym momencie zauważyć, że sam fakt bycia: 
a) dzieckiem lub b) rodzicem, nie sprawia automatycznie, że jesteśmy 
uznanymi ekspertami w tej tematyce. Tak samo jak sam fakt, że kiedyś 
chodziliśmy do szkoły nie powoduje, że jesteśmy ekspertami do spraw 
szkolnictwa bądź, że nadajemy się na nauczyli. Niestety wielu ludzi 
zdaje się pomijać ten dość istotny czynnik i jak tylko dziecko jest na 
horyzoncie, to gotowi są dzielić się swoją własną, objawioną prawdą 
z każdym młodym rodzicem w zasięgu słuchu. 
 

Dowiadujemy się wówczas, że dziecko trzeba karmić długo, a od drugiej 
osoby, że krótko. Że smoczek jest super i, że smoczek nigdy w życiu. 
Że pieluchy tylko jednorazowe i, że wielorazowe to jedyny słuszny 
wybór. Że bajki są fajne i, że bajki zamieniają dzieci w zombie. 
Że czapeczka obowiązkowo i, że czapeczka powoduje łysienie 
i osteoporozę. Że do pracy należy wracać już po 3 miesiącach, bo inaczej 
to zarośniemy i, że jak wrócimy do pracy przed upływem 18 lat, to tak 
naprawdę nie kochamy naszego dziecka, bo z dzieckiem trzeba 
być 24/7, przez całe dzieciństwo.

 W sumie dowiadujemy się każdej tylko możliwej teorii, jaką 
tylko ludzki umysł (mocno zamroczony warto dodać) mógłby wymyślić. 
Najgorsze jednak zaczyna się, gdy tylko spróbujemy przebić się z tym, 
że my mamy swój pomysł, bo nie wiem czy wiecie, ale u młodych 
rodziców jest to surowo zabronione! Posiadanie własnego zdania 
znaczy się. Przecież jak taki nowicjusz mógłby coś wiedzieć? Jak tylko 
otworzymy usta, to rozmówca albo nas wyśmieje albo wykpi albo się 
obrazi, że kwestionujemy jego objawiony geniusz. Tyle w kwestii tego, 
ile znaczymy dla takich osób. 

 Niestety to się nie kończy po pierwszych latach. Kiedy już 
rodzina i znajomi powoli dają nam spokój, z wytykaniem naszych 
błędów, pojawia się przedszkole, a później szkoła i wraz z nimi zawsze 
trafi się jakiś nadgorliwy nauczyciel czy rodzic, który będzie uważał, że 
to co robimy, robimy źle. Nie będzie nas znał, nie będzie znał naszej 
sytuacji, ale nie przeszkodzi mu to w ocenianiu nas, bo cokolwiek 
będziemy robili - będziemy robili inaczej niż on sam. 

SZCZĘŚCIE W RODZICIELSTWIE 
TRZEBA SOBIE WYWALCZYĆ
 

"Moim głównym celem, jako autora, było 
stworzenie książki, którą przeczytałby 
młodszy ja, w momencie gdy sam zostałem 
rodzicem, bo wiem jak wielu błędów 
mógłbym uniknąć i o ile spokojniejszym 
i szczęśliwszym rodzicem mógłbym być 
od samego początku." 

Kamil Nowak
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 Dzień po dniu, rok po roku, jesteśmy oceniani i sprawdzani 
niemal na każdym kroku, bez możliwości potknięcia się, bo każdy 
najmniejszy błąd kończy się szyderczymi uśmiechami i stwierdzeniami 
"a nie mówiłem?". Wystarczy, że nasz trzylatek zrzuci kubek ze stołu, coś 
rozleje i już usłyszymy, że gdybyśmy go lali, to nie byłoby takiego 
problemu, bo dziecko byłoby grzeczne (co ciekawe te same osoby nie 
mają żadnego problemu z tym, że czasami zrzucenie kubka przytrafia 
się też dorosłym i wcale nie chcą ich za to bić). Gdy z kolei skarżymy się 
na to, że nasze 6 miesięczne dziecko nas budzi w nocy, to dowiadujemy 
się, że je przyzwyczailiśmy, to teraz mamy. Jak dziecko kaszlnie czy 
ma katar, to na pewno dlatego, że nie miało czapeczki i zmarzło 
(lub dlatego, że miało i się przegrzało - zależy kogo zapytać). 

 Najgorsze jednak jest to, że powoli jako rodzice, tym wszystkim 
przesiąkamy i zaczynamy w to wierzyć. Zaczynamy widzieć całe to 
nasze rodzicielstwo w czarnych barwach i przestajemy się tym cieszyć. 
Skupiamy się wyłącznie na błędach. Przestajemy zauważać, że nasze 
dziecko przez cały dzień super z nami współpracowało, że wszyscy mieli 
dużo radości i uśmiech pojawiał się na naszych twarzach wielokrotnie - 
zamiast tego spędzamy godziny zastanawiając się, dlaczego nasza 
pociecha miała 10 minutowy wybuch i gdzie popełniliśmy błąd? 

 Dlatego też bardzo się cieszę, że moja działalność w internecie, 
a od niedawna książka "Idealny rodzic nie istnieje", jest dla wielu 
rodziców właśnie takim jednym wielkim manifestem, że najwyższa 
pora skończyć z tym całym "cierpieniem młodego rodzica" 
i nieustannym poczuciem winy. Najwyższa pora zrzucić z piedestału 
"wszystkowiedzące" ciotki, wujków, babcie i dziadków, a zamiast tego 
zaufać swojej własnej intuicji. Każdy z nas chce dobrze dla swoich dzieci, 
więc dlaczego nie mielibyśmy właśnie od tego zacząć? Jasne, gdy 
natrafimy na problem, to warto skonsultować się z ekspertami, ale przez 
większość czasu to, czego najbardziej potrzebujemy to dużo cierpliwości 
i dystansu (humor w dużych ilościach też mile widziany).  Reszta 
przychodzi w większości sama. Aby to jednak osiągnąć, musimy przede 
wszystkimi odrzucić cały szum informacyjny jaki nas otacza, a następnie 
zrozumieć, że większość zachowań dzieci jest całkowicie naturalna. 
To, że czasami nie śpi? Naturalne. To, że czasami  płacze? Naturalne. 
To, że się czasami wścieka? Naturalne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej... 

 Zresztą wystarczy spojrzeć na to, jak chętnie ludzie dzielą się 
grafikami czy cytatami takimi jak "Świetnym sposobem, aby przygoto- 
wać się do roli rodzica, jest rozmawianie z kamieniami. Mają podobną 
do dzieci umiejętność słuchania.", które znajdują w książce,  co pokazuje 
jedynie, że "wybiórczy dziecięcy słuch" dotyczy nas wszystkich i nie jest 
żadną naszą porażką! I kiedy mówię wszystkich, to mam na myśli 
wszystkich, bo kolejny cytat, który tu pasuje mówi, że "Rodzice dzielą się 
na tych, którzy przyznają, że rodzicielstwo jest wyzwaniem i na 
kłamców". 

 Humor jest w mojej ocenie jedną z najsilniejszych broni, 
które nie tylko pomagają nam uodpornić się na wszelakie "dobre rady", 
ale i pomaga nam nawet na co dzień zachować zdrowie psychiczne 
(w końcu sama świadomość, że niektóre zachowania są naturalne, 
nie oznacza jeszcze, że nie dopadają nas chwile zwątpienia, co do 
naszych metod i dobrze mieć wtedy plan B w postaci odpowiedniego 
wsparcia). Drugą bronią, w którą polecam rodzicom się uzbroić 
jest posiadanie solidnej dawki wiedzy, opartej o naukę na temat 
dziecięcego rozwoju, dzięki której będzie nam łatwiej nie tylko 
traktować dziecko z szacunkiem, ale i  nauczyć je, aby ono tak samo 
traktowało innych. Łatwiej też nam będzie puszczać mimo uszu uwagi 
otoczenia.

 Moim marzeniem jest to, aby jak najwięcej osób kojarzyło 
rodzicielstwo nie z jakimś cierpieniem czy ciężką, żmudną pracą, ale 
właśnie ze szczęściem, bo w końcu po to decydujemy się na założenie 
rodziny i dlatego też tak bardzo chciałbym rodzicom przekazać, żeby 
nie dali się przekonać tym, którzy mówią, że jest inaczej. Jasne, zdarzają 
się trudniejsze chwile, ale jednocześnie odnalezienie szczęścia 
w rodzicielstwie jest jak najbardziej możliwe, jeśli tylko odpowiednio do 
niego podejdziemy. 

 Gdy zapytać rodziców, czego by chcieli dla swoich dzieci jak 
już dorosną, to niemal wszyscy mówią, że chcieliby, aby ich dzieci były 
po prostu szczęśliwe. To jest piękne marzenie, ale też myślę sobie, 
że byłoby jeszcze piękniejsze, gdyby jednocześnie pamiętali, 
że najłatwiejszy sposób, aby to osiągnąć, to szczęśliwi rodzice."



www.petitcoco.pl

Bawełniane kocyki organiczne | Kocyki bambusowe | Otulacze | Kocyki drukowane  
| Ręczniki bambusowe | Bambusowe mgiełki | Poduszki do karmienia | Pościel dla dzieci  

| Kokony niemowlęce | Dou Dou | Naklejki ścienne



Małe dziecko
i długi sen?
To Możliwe!

Na hasło „mamaville” 
czeka na Was 15% rabatu. 

Ważny do 30.04.

Zajrzyj do nas a przekonasz się,
że sen Twojego Malucha nie

Będzie już dla Ciebie
problemem!

Ponieważ... good sleep matters!
www.sleepee.pl



 Otóż pojawienie się w domu malucha nie musi 
oznaczać pożegnania z błogim snem - Waszym, ale przede 
wszystkim i maluszka. Jak pewnie wiecie - dzieci rodzą się 
z pewnym zestawem odruchów. Jednym z nich  jest odruch 
moro - czyli mimowolna walka dziecka z bodźcami świata 
zewnętrznego, którego jeszcze nie znają. To jedna z głów- 
nych przyczyn wybudzania nocnego. Kolejna przyczyna to 
zmiana środowiska - ze znanego, ciepłego i ciasnego dziecko 
trafia do otwartej i dużej przestrzeni jaką jest świat 
zewnętrzny. Ale i z tym możemy sobie poradzić, a przy okazji 
pomóc dziecku w uregulowaniu cyklu snu i spowodowaniu, 
aby był on dłuższy i bardziej spokojny.
 Z pomocą przychodzą nam otulacze, które 
w naszym świecie mogą nam - niejako - zastąpić środowisko 
z brzucha mamy. Główne pytanie, jakie nasuwa się sporej 
grupie rodziców brzmi: Czy dziecko nie będzie w tym za 
bardzo skrępowane? Otóż właśnie dziecko tak „skrępowane” 

czuje się dużo bezpieczniej, bo są to dla niego warunki 
znajome. W otulaczu dzieci nie tylko mniej się denerwują, ale 
spokojniej i dłużej śpią. Nie wszystkie dzieci potrzebują 
otulania, ale większa część jednak tak.  
Gdy dziecko zaczyna przewracać się na brzuszek to znak, 
aby zaprzestać otulania i wtedy z pomocą przychodzi nam 
śpiworek. Dzięki niemu mamy pewność, że dziecko przez 
całą noc ma zapewnioną odpowiednią temperaturę ciała -
- a my rodzice nie musimy wstawać w nocy po to, aby 
przykryć wciąż rozkopującego się Malucha…
Jeśli Twoje dziecko w nocy obraca się wokół własnej osi, 
śpiworek będzie idealnym rozwiązaniem! Natomiast jeśli 
Twój Maluch raczej leży w jednym miejscu, ale rozkopuje się, 
sięgnij po komplet pościeli z wypełnieniem np. marki 
Sleepee. Do kołderki przymocowane są 4 tasiemki, które 
możecie zawiązać w dowolnych miejscach w łóżeczku. 
Ta bawełniana pościel rekomendowana jest dla dzieci 
starszych - od 6 miesięca wzwyż.
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Pamiętajcie: wyspany i szczęśliwy Maluch 
to szczęśliwy rodzic!

 Przyjście na świat dziecka z reguły wywraca 
nasze życie do góry nogami. Niezależnie od tego jak 
bardzo się ono zmienia - ten przewrót powoduje, że 
trudno nam sobie przypomnieć jak to było, gdy dziecka 
jeszcze z nami nie było...? Co wtedy robiliśmy? Czy to 
możliwe, że na wszystko mieliśmy czas? I te przespane 
od 22 do 8 noce… kiedy one powrócą?   

CO Z TYM SNEM?
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 Na temat karmienia mlekiem (mamy lub mody-
fikowanym) oraz pokarmami stałymi maluszków krąży 
wiele mitów oraz wiadomości nieaktualnych i niezgod-
nych z dzisiaj obowiązującą wiedzą. Chcąc przybliżyć 
Wam najnowsze informacje na ten temat, spróbujemy 
się rozprawić z najbardziej rozpowszechnionymi 
mitami - w szczególności dotyczącymi karmienia i snu!

Dziecko należy karmić co 3 lub
co 4 godziny - nie częściej i nie rzadziej.

Zwolennicy karmienia na żądanie i karmienia co określoną ilość 
czasu mają mnóstwo argumentów za i przeciw każdej z teorii. 
Dzisiaj jednak uznane instytucje tworzące rekomendacje w zakresie 
żywienia niemowląt takie jak World Health Organisation czy 
Instytu Matki i Dziecka są spójne – noworodki i niemowlęta 
karmimy na żądanie. Znaczy to, że dzieci mają prawo być głodne co 
1 lub 2 godziny, a „siłowe” przeciąganie okresu, kiedy dziecka nie 
karmimy, może tylko negatywnie wpłynąć na jego rozwój. W 
przypadku karmienia piersią zwykle częściej karmimy, głównie 
dlatego, że porcja mleka, którą Maluch zjada podczas jednego 
karmienia jest malutka (może być nawet 30-50ml w pierwszych 
tygodniach) i konieczne jest częstsze karmienie, żeby Maluch zjadł 
odpowiednią ilość mleka w ciągu doby. Ale Maluchy „butelkowe” 
też mogą być głodne szybciej niż magiczne 3 godziny i nie należy się 
tym martwić – a cieszyć, że Maluch jest chętny do jedzenia i przybie- 
ra na wadze. Dzieci drobne lub z problemem refluksu naturalnie 
potrzebują częstszych karmień i będą lepiej spały właśnie karmione

częściej. Bardzo typowe jest też zjawisko, kiedy Maluch w pewnej 
części doby, szczególnie popołudniu czy wieczorem, kiedy podaż 
mleka z piersi jest mniejsza domaga się częstszych karmień, 
a w nocy lub nad ranem wystarczają mu karmienia co 3 godziny.

Jednocześnie karmienie co 3 lub 4 godziny też może być normą 
i część dzieci naturalnie wpada w taki rytm nie domagając się 
karmienia częściej. Maluchy takie należy wręcz budzić na karmienie, 
tak, żeby przerwy na karmienie nie były zbyt długie oraz żeby 
w ciągu dnia, szczególnie z piersi, karmić dziecko minimum 8 razy. 
W takiej sytuacji, o ile dziecko dobrze przybiera na wadze, nie ma 
powodów do niepokoju.
Należy mieć też na uwadze, że mamy karmiące piersią nie powinny 
pozwalać na dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi karmie-
niami w pierwszych tygodniach życia dziecka, jeśli chcą dbać 
o poprawne zbudowanie laktacji u siebie. Jeśli Maluch sam nie budzi 
się na karmienie, po 3 lub 4 godzinach należy go szczególnie 
w pierwszych tygodniach budzić – dbamy w ten sposób o to, żeby 
Maluch miał odpowiedni poziom glukozy we krwi, a jednocześnie 
sprzyjamy budowaniu laktacji.

Jak ma to wpływ na sen? Ogromny – ponieważ w pierwszych tygod-
niach to właśnie głód jest najczęstszą przyczyną nocnych pobudek 
u dzieci. Rzadko się zdarza, żeby nawyki związane z usypianiem 
Malucha, rytuały czy regularny plan dnia miały wpływ na sen 
noworodka, za to karmienie i poczucie sytości dziecka jak 
najbardziej. Dlatego, jeśli dziecko w pierwszych tygodniach życia 
budzi się często w nocy, należy najpierw upewnić się, że przybiera 
na wasze prawidłowo i je wystarczająco często, a dopiero dopiero 
potem rozważać inne możliwe przyczyny częstych pobudek.

KARMIENIE
I DOBRY SEN MALUSZKA
3 NAJWIĘKSZE MITY
SLEEPCONCEPT

mit
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Im szybciej wprowadzę pokarmy stałe, 
tym szybciej moje dziecko zacznie 
przesypiać noc.

To najczęstszy mit, który można spotkać wśród internetowych 
porad, co zrobić, żeby dziecko spało w nocy. Często nawet 
pediatrzy zalecają szybkie wprowadzenie pokarmów stałych, jako 
„lek” na nieprzespane noce. Nie jest to jednak prawdą, a wręcz zbyt 
szybkie wprowadzanie pokarmów stałych może spowodować 
więcej problemów ze snem nocnym niż wcześniej, kiedy Maluch jadł 
jedynie mleko. 
Pokarmy stałe najlepiej wprowadzać w okolicy ukończonego 6 
miesiąca życia dziecka – tutaj także rekomendacje towarzystw 
zajmujących się żywieniem dzieci sa zgodne. Wprowadzanie ich 
wcześniej ze względów zdrowotnych może być czasem rekomen-
dowane (nigdy przed 17 tygodniem życia i zawsze należy poroz-
mawiać najpierw o tym z pediatrą), ale statystyczny Maluch potrze-
buje rozszerzanej diety wcześniej i nie zacznie spać w nocy lepiej 
tylko dlatego, że w wieku 17 czy 22 tygodni wprowadziliśmy mu do 
diety kaszkę.
Generalną zasadą jest, że pokarmy stałe powyżej 6 miesiąca 
a poniżej 12 miesiąca powinny być uzupełnieniem diety mlecznej 
malucha, a nie powinny jej zastępować. Ilość karmień mlecznych 
w dzień nadal powinna być duża i nie należy dążyć do redukcji 
karmień mlecznych w dzień. Oczywiście w diecie powinno się 
znaleźć miejsce na pierwsze kaszki, warzywa czy owoce lub mięso, 
ale rozszerzanie diety powinno być spokojnie, żeby nie spowodo- 
wać problemów z trawieniem u dziecka.

Podsumowując, rozszerzanie diety u dzieci o pokarmy stałe może 
pomóc dziecku przespać noc bez karmień lub z mniejszą ich ilością, 
ale jedynie jeśli zostaną one wprowadzone rozważnie i jako 
uzupełnienie, a nie zastąpienie diety mlecznej. 

Usypianie na piersi spowoduje problemy
ze snem w przyszłości

Usypianie na piersi podczas karmienia, szczególnie w pierwszych 
tygodniach życia jest naturalne i normalne. Po pierwsze dlatego, że 
samo karmienie z piersi dla kilkutygodniowego dziecka jest bardzo 
męczące. 20-30 minut karmienia poprzedzone zmianą pieluszki czy 
przebraniem pajacyka to już 45 do 60min, kiedy Maluch jest 
aktywny - a to bardzo długi czas czuwania, jak na noworodka. 
Dodatkowo, mleko mamy bogate w substancje indukujące sen 
u dziecka, między innymi oksytocynę, melatoninę, cholecystokininę 
i tryptofan powoduje senność u dziecka. Odruch ssania także 
wyzwala u dziecka produkcję oksytocyny, dlatego dzieci usypiają 
lepiej ssąc pierś lub smoczek. Nie jest więc dziwnym, że maluch 
przysypia przy piersi i ten system usypiania w pierwszych tygodniach 
życia dziecka nie musi powodować żadnych problemów ze snem 
w przyszłości, a wręcz jest naturalny.

Po 4 lub 5 miesiącu życia sytuacja może, ale nie musi ulec zmianie. 
Po pierwsze Maluchy są już większe i dużo dłużej wytrzymują bez 
snu - nawet od 90 do 120 minut. Karmienie z piersi nie zajmuje 
w tym wieku 20 minut, a często od 5 do 7 minut. Część dzieci 
naturalnie przestaje usypiać przy piersi, inne usypiają, ale na krótko. 
Jest też duża część dzieci, która dalej smacznie usypia przy piersi 
i dobrze śpi, zarówno na drzemkach, jak i w nocy. Dlatego, jeśli 
zastanawiamy się, czy Maluch powinien być usypiany przy piersi - 
należy przede wszystkim zobaczyć czy sprzyja to naszemu dziecku, 
a nie jakie sa rady koleżanki czy internetu. Jeśli dziecko zasypia 
szybko i śpi smacznie i długo - ten sposób usypiania może zostać 
z Wami na dłużej i nie będzie generował problemów ze snem. 
Dopiero w sytuacji, kiedy widzimy, że metoda usypiania przy piersi 
przestaje być skuteczna albo pozwala uśpić Maluszka jedynie na 
kilka minut warto się zastanowić, czy nie wprowadzić innej metody 
usypiania dziecka, która pozwoli mu na spokojniejszy i bardziej 
regenerujący sen.

mit

mit i fakt





W W W.K ALOSZE POPROSZE .PL

www.kneeguardkids.pl

chroni dzieci przed problemami związanymi 
z krążeniem krwi i drętwieniem nóg
pomaga dzieciom utrzymać prawidłową
i wygodną pozycję siedzącą w foteliku 
redukuje napięcie mięśni w nogach
zwiększa komfort jazdy
optymalnie chroni nogi i kolana w przypadku 
gwałtownego hamowania lub wypadku

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PODRÓŻY 
DLA MAŁYCH PASAŻERÓW

podnóżek KneeGuardKids

www.manufakturafalbanek.pl



PODRÓŻ Z DZIECKIEM
TASTEAWAY

Maluch już z Wami albo dopiero w drodze? Przedtem sporo 
podróżowaliście, a teraz zastanawiacie się jak to ogarnąć? Od czego 
zacząć… albo czy w ogóle zacząć? Gdzie pojechać, a gdzie nie? 
Jak wybrać optymalny kierunek na podróż z dzieckiem? Gdzie 
zabrać niemowlaka, a gdzie dwulatka?
Jedno musicie wiedzieć: jest naprawdę wiele miejsc, gdzie świetnie 
spędza się czas z dzieckiem. Im wcześniej to zrozumiecie, tym 
lepiej, bo to właśnie niemowlak jest najmniej wymagającym 
partnerem, jeśli chodzi o wybór kierunku. Starszy ma swoje oczeki-
wania. Place zabaw, baseny, rozrywki dla dzieci. Maluszek do 
roku/półtora roku zwykle takich oczekiwań nie ma - jest mu dobrze 
tam, gdzie są rodzice. Nie musicie szukać hotelu z brodzikiem, salą 
zabaw i opiekunką, bo pewnie i tak z większości tych rozrywek nie 
skorzystacie. Pomyślcie zatem o miejscach, do których Wy chcie- 
liśycie się wybrać i jeśli tylko względy bezpieczeństwa i długość 
lotu was nie odstraszają, pakujcie siebie i dziecko i w drogę!

JAK ZACZĄĆ?
Przy pierwszych podróżach z małym dzieckiem zwykle doradzamy 
3 etapy: na początek podróż po Polsce, później podróż po Europie, 
a w trzecim etapie podróż egzotyczna.

ETAP I: PODRÓŻ PO POLSCE
Jeśli ruszacie z rzeczywiście małym dzieckiem (0-6 miesięcy), 
zwykle radzimy zacząć od podróży po Polsce. To one zwykle dodają 
nam pewności siebie i pozwalają przetestować siebie i dziecko 
w nowych warunkach. Podróż po Polsce wiele nam ułatwia:
- możemy jechać swoim samochodem - ma to wiele plusów przy 
niemowlaku i dopiero zdobywających doświadczenie rodzicach
- można spakować dużo rzeczy (wanienkę i gniazdko niemowlęce 
też), mamy miejsce na wszystko, na swój wózek, a maluch ma swój 
fotelik - jesteśmy pewni, że jest bezpieczny
- możemy wybrać miejsce stosunkowo niedaleko naszego miejsca 
zamieszkania - prawie wszędzie jest coś do zobaczenia! Coraz 
więcej w Polsce magicznych miejsc, gdzie możemy spędzić cudowny 
czas z maluchem. Nie musimy od razu wsiadać do samochodu czy 
samolotu na 7 czy 12 godzin. Przyjdzie na to pora.

JAK WYBRAĆ KIERUNEK 
PIERWSZYCH PODRÓŻY?
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- samochód daje nam niezależność - zatrzymujemy się gdzie i kiedy 
chcemy, zawsze możemy podjechać samochodem na obiad (w razie 
ulewy), zmienić miejsce pobytu, podskoczyć do lekarza czy apteki 
w razie problemów.
- zawsze możemy wrócić – i będzie to prostsze niż powrót z Tajlandii 
i tańsze niż awaryjny powrót z Paryża. Takie powroty zdarzają się 
rzadko, ale świadomość, że do domu jest blisko pomaga, jeśli boicie 
się pierwszej podróży. Z Warszawy idealnym kierunkiem będzie 
chociażby Kazimierz Dolny. Blisko, sporo urokliwych miejsc do 
spania, sporo terenów spacerowych. Właśnie tak zaczęliśmy nasze 
podróże z Maksem, gdy miał 3 tygodnie.

ETAP II: PODRÓŻ PO EUROPIE
Podróż po Europie to może być dłuższa trasa samochodem 
(np. na czeskie Morawy czy na Węgry), ale zwykle podróż po 
Europie to również pierwsza podróż samolotem. Sami dobrze 
wiecie, że wybór jest ogromny! Przy podróży z niemowlakiem 
weźcie pod uwagę miejsca, które Wy lubicie albo, które marzą się 
Wam. Spacery będą równie miłe w małym urokliwym miasteczku, 
jak i po Paryżu. 
Co wziąć pod uwagę, planując wypad w Europie?
- pogoda - zdecydowanie lepiej spędzicie czas tam, gdzie ciepło 
i słonecznie. Na pierwsze wyprawy raczej zrezygnujcie z chłodnej 
Skandynawii czy deszczowego Kraju Basków, wybierzcie słoneczną 
Barcelonę, Madryt, południe Włoch, Lizbonę (jeśli nie odstrasza 
Was „wspinaczka” po uliczkach miasta z wózkiem), południe Francji, 
Grecję

-  sposób spędzania czasu – przed wyborem kierunku musicie sobie 
odpowiedzieć, CO CHCECIE ROBIĆ? Czy chcecie polecieć na mały 
city break (polecamy Madryt, Barcelonę, Rzym)? Czy chcecie 
pojeździć po urokliwych miasteczkach? Wtedy może południe 
Włoch, Apulia albo Półwysep Gargano? A może hiszpańska 
Andaluzja? A może jakaś grecka wyspa, na której można i plażować 
i zwiedzać?  Jest masę miejsc, do których możecie się wybrać 
z maluszkiem! My unikamy tylko tych, gdzie w określonym czasie 
jest wysokie ryzyko słabej pogody i niskich temperatur. Żadna 
przyjemność wrócić z zakatarzonym maluchem.
- kwestia wypożyczenia samochodu i fotelik - jeśli chcecie na 
miejscu pojeździć samochodem, warto rozważyć czy zabieracie 
swój fotelik czy decydujecie się na wypożyczenie go razem 
z samochodem. W Europie zwykle nie ma z tym problemu, ale warto 
pamiętać, że wynajem fotelika to dodatkowy koszt i często nie są to 
foteliki najnowszej generacji. Możecie zatem zabrać swój – albo 
nadać jako bagaż główny albo zabrać na pokład. Takie rozwiązanie 
się sprawdza, jeśli zabieracie samochód z lotniska i zamierzacie 
z niego korzystać przez cały wyjazd.

- lot - loty po Europie to zawsze dość krótkie loty, więc nie trzeba ich 
planować tak precyzyjnie jak tych dalekich. Na pewno jednak 
świetnie sprawdzają się loty w porze drzemki dziecka. Pamiętajcie 
jednak, że samoloty czasem się spóźniają, więc jeśli Wasz maluch 
"działa jak w zegarku", nie zawsze może to być skuteczne rozwiąza-
nie. Jeśli jednak wiecie, że lubi spać mniej więcej w godzinach 12-15, 
to lot w tych godzinach przebiegnie pewnie spokojniej. Przygotujcie 
się dobrze do lotu – zapas pieluch, ubranko na zmianę, kocyk, bluza 
i koniecznie coś do picia. Dziecko powinno pić przy starcie i przy 
lądowaniu, by uniknąć zatykania się uszu przy zmianie ciśnienia. 
No chyba, że śpi – wtedy na picie nie budzimy ;)



Niewiele osób, które podróżują do Tajlandii, miało pecha i na nią 
zachorowało, ale nie można udawać, że jej tam nie ma. Dla mnie to 
jedyny punkt, który może odstraszać od podróży do Tajlandii 
z dzieckiem. My jednak byliśmy tam z dziećmi wielokrotnie, raz jak 
Jagódka miała 3 miesiące i nigdy nie mieliśmy żadnych negaty-
wnych sytuacji - trzeba jednak pamiętać o smarowaniu się środkami 
odstraszającymi komary, moskitierze i ostrożności w zapraszaniu na 
noc komarów do pokoju (jeśli mieszkamy np. w domku przy plażdy ;))

JAPONIA
Jeśli ryzyko egzotycznych chorób, w tym dengi, spędza Wam sen 
z powiek, Japonia będzie kierunkiem idealnym. Egzotyczna, 
fascynująca, inna, zaskakująca kulturą, niesamowitymi miejscami, 
uzależniająca z uwagi na smaki, do których chcecie wracać i wracać, 
a zarazem idealna na pierwszą daleką podróż z maluchem. Co tu 
dużo mówić - rodzicom z niemowlakiem w Japonii będzie pod 
wieloma względami łatwiej i wygodniej niż w Polsce! Wystarczy 
trochę pospacerować po Tokio, by zobaczyć tutejsze mamy z wózkiem 
i dzieckiem w nosidle. Japonia najwidoczniej przyzwyczaiła się do 
aktywnych matek z dziećmi i nawet z nie chodzącym maluchem 
można bez problemu wejść do toalety (odpowiednie siedzisko) 
i wszystko załatwić. Wygodnie też podróżuje się z dziećmi szybkimi 
pociągami shinkansen, które nawet duże odległości pokonują 
baaaardzo szybko, więc wyprawa jest zdecydowanie mniej męcząca 
i dla bobasa i dla rodziców. Wybierając Japonię na pierwszą daleką 
podróż z dzieckiem, nie musimy martwić się szczepieniami, 
chorobami, higieną czy chorobami przenoszonymi przez komary, 
nie musimy się martwić o bezpieczeństwo nasze czy dziecka. 
Możemy skupić się na zwiedzaniu i smakowaniu najlepszego sushi, 
najlepszego ramenu i najlepszej matchy na świecie.

ETAP III: PODRÓŻ EGZOTYCZNA
Budzi najwięcej obaw, prawda? Ale wiem też, że wielu z nas chce 
jechać dalej niż Grecja czy Hiszpania. Od czego zaczać? Najlepiej od 
miejsc egzotycznych bardziej cywilizowanych niż pozostałe - z dobrą 
infrastrukturą, dostępem do sklepów, lekarzy. Na początek darujcie 
sobie Birmę i Laos.My zwykle radzimy zaczynać od Tajlandii lub od 
Japonii.

TAJLANDIA
Tajlandia ma sporo plusów – piękne, rajskie plaże, świetne jedzenie 
(to dla Was, nie dla bobasa), rozbudowaną infrastrukturę, dostęp do 
pieluch lepszy niż w Polsce (na każdym kroku są sklepiki sieci 
7eleven, a tam prawie zawsze znajdziecie jakieś pieluszki), nie ma 
problemu z dostępem do opieki zdrowotnej, można bez problemu 
wynająć samochód, a przemieszczanie się nim po kraju nie stanowi 
problemu. Nie ma też tam zbyt wielu zagrożeń zdrowotnych, ale 
niestety jest denga. To choroba przenoszona przez komary. 
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KLIMATYCZNE MIEJSCA 
NA WAKACJE Z DZIEĆMI

Dolny Śląsk nie bez powodu uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i urokliwych regionów 
Polski. Tu, blisko polsko-czeskiej granicy, każdy znajdzie coś dla siebie. Miasta przyciągają 

tętniącą ofertą kulturalną. Uzdrowiska kuszą bliskością natury i malowniczymi krajobrazami. 
Swój klimat, Dolny Śląsk zawdzięcza niezwykłemu połączeniu pięknej przyrody i bogatej 

historii. Znajduje się tu kilkaset pałaców i zamków, a z prawie każdym z nich wiąże się jakaś 
ciekawa opowieść… Doskonała komunikacja sprawia, że łatwo tu dotrzeć z niemal każdego 

zakątka Polski. Przedstawiamy Wam miejsca, które niedawno odwiedziliśmy.

BIAŁY KAMIEŃ - HOTEL& MEDI SPA
ŚWIERADÓW ZDRÓJ

UROCZYSKO 7 STAWÓW
LUXURY HOTEL - NIEMCZA



Już sama nazwa tego hotelu oddziałuje na wyobraźnię. Historia 
renesansowego zamku sięga XVI wieku. Budynek został zaadap-
towany na potrzeby hotelu z wielką uwagą i dbałością o szczegóły. 
Jest okoliczną perełką architektoniczną i dowodem na to, że można 
czerpać z tradycji i zaprezentować ją gościom w najlepszym, unowo- 
cześnionym wydaniu. Zamek cieszy oko starymi, chropowatymi 
murami i nowoczesnym, designerskim wyposażeniem. Dzięki temu 
panuje tu wyjątkowy klimat sprzyjający wyciszeniu. 

Uroczysko zasługuje też na tytuł EKO. Czuje się to na każdym 
kroku - sposobie w jaki wybudowany i wykończony został 
budynek. Trafiające na talerze gości jedzenie przygotowane jest 
w oparciu o produkty z własnego ogrodu warzywnego oraz herba- 
rium. Nawet tutejsze SPA wykorzystuje certyfikowane kosmetyki. 
Czy wspomnieliśmy już o tym, że cały kompleks znajduje się na 
terenie chronionym programem Natura 2000?

Dzika natura zachęca do rodzinnych spacerów po okolicy – uważnym 
obserwatorom może uda się wypatrzyć rzadkie leśne ptaki lub 
nietoperza ucinającego sobie drzemkę w pobliskim zagajniku. 
W hotelu zadbano o komfortowe rozwiązania dla całej rodziny. Na 
czas wizyty w SPA, dzieci można zostawić pod opieką opiekunki. 
Na najmłodszych czeka sala zabaw zaprojektowana tak, żeby 
rozwijać psychomotorykę, mnóstwo książeczek i gier edukacyj- 
nych. Jest też dziecięce kino. Z kolei na zewnątrz urwisy mogą się 
pobawić na specjalnie przygotowanym placu zabaw z huśtawkami, 
a na basenie razem z rodzicami skorzystać ze specjalnego brodzika.

Po rodzinnych szaleństwach można odpocząć w jednym z przytul-
nych pokoi. Tu również zadbano o to żeby było ładnie, a przy tym 
funkcjonalnie. Wystrój i wyposażenie sprostają nawet najbardziej 
wyśrubowanym wymaganiom. Maluchy do swojej dyspozycji mają 
dziecięce łóżeczka i pościel, kocyki i ręczniki. Rodzice mogą 
skorzystać z przewijaka, wanienki, więc nie ma potrzeby zabierania 

ich z domu. W pokoju będzie też na was czekał podgrzewacz do 
butelek i słoiczków, jednorazowe śliniaczki oraz elektroniczna 
niania i specjalnie zabezpieczone meble.   

Smakoszy przyciągnie na pewno hotelowa restauracja. Również tu 
wszystko przygotowane jest tak, żeby w pełni się zrelaksować. 
Maluchy mogą zamawiać jedzenie ze specjalnie przygotowanego 
dla nich menu. Do dyspozycji są też wysokie krzesełka i specjalna 
plastikowa zastawa oraz sztućce. Jest też szeroka oferta dań bez 
glutenu, więc burczący z głodu brzuszek nikomu w Uroczysku nie 
grozi. 

Polecamy rodzinom, które szukają pomysłu na weekendowy 
wypad. Doskonała lokalizacja sprawia, że droga nie będzie uciążli-
wa, a z Wrocławia dojedziecie tu zaledwie w godzinę!

UROCZYSKO 7 STAWÓW
LUXURY HOTEL - NIEMCZA www.uroczysko7stawow.pl



Pokoje są wyposażone i zaprojektowane z myślą o najmłodszych. 
Znajdziesz w nich dziecięce łóżeczko, pościel, dodatkowe kocyki, 
plastikowe naczynia oraz podgrzewacz do butelek. Dodatkowo, 
dołożono wszelkich starań, żeby pokoje spełniały wymagania 
nawet najbardziej troskliwych rodziców - kontakty są zabezpie- 
czone, w pomieszczeniach nie ma też szklanych przedmiotów, ale 
nadal są przytulnym schronieniem, w którym warto spędzić city 
break. 

Doceniamy troskę o detale, bo to one często decydują o udanym 
wypoczynku. Nagła choroba? W recepcji znajduje się lista aktual-
nych telefonów do najbliższego internisty oraz pediatry, a także 
namiary na dyżurującą w okolicy aptekę. Istnieje też możliwość 
wypożyczenia video niani, jeżeli masz ochotę na chwilę spuścić 
maluszka z oka. 

Nie będziecie się tu nudzić. Na wszystkich czeka moc atrakcji 
niezależnie od pogody. Na zewnątrz znajduje się mini plac zabaw z 
drewnianym domkiem, huśtawką, zjeżdżalnią i piaskownicą. Kiedy 
na dworze jest szaro i buro, dzieci mogą skorzystać z sali zabaw,
gdzie do ich dyspozycji są klocki, gry planszowe, książeczki
i animowane zajęcia. Warto też zajrzeć na basen – dorośli mają do 
dyspozycji strefę wellness, w tym kilka saun, brzdące z kolei mogą 
pluskać się w przygotowanym dla nich brodziku. Zimą warto

Idealna lokalizacja na spontaniczny wyjazd. Na miejscu zadbano 
o wiele udogodnień, które sprawią, że cała rodzina będzie się tu 
czuła komfortowo i bezpiecznie. To miejsce nie bez powodu 
wielokrotnie nagradzane jako hotel przyjazny rodzinom. Dlaczego? 
Możesz po prostu zapakować najbliższych do samochodu, wrzucić 
do walizki tylko najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyć w trasę. 
Personel hotelu zadba o całą resztę. W Białym Kamieniu, Twoja 
rodzina znajdzie wszystko co potrzebne do zrelaksowania się, 
a nawet o wiele więcej. I to od pierwszych chwil, kiedy parkujesz 
wózek w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność pomieszczeniu, 
a w recepcji na Twoją pociechę czeka specjalny zestaw powitalny.

skorzystać z tego, że hotel położony jest blisko wyciągów narciars-
kich, a dokładniej – w pobliżu najnowocześniejszej w Polsce kolei    
gondolowej. Na miejscu można też wypożyczyć sanki. To kolejna 
rzecz, której nie musisz zabierać ze sobą z domu. Jeżeli pogoda 
dopisze, koniecznie zaplanujcie kulig. Śnieżne zimy zdarzają się 
coraz rzadziej, a zwiedzanie okolicy przy akompaniamencie 
dzwoneczków i pryskającego spod końskich kopyt śniegu, to 
niezapomniane przeżycie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Latem 
wypożyczcie rowery i przejedźcie się jednym z wytyczonych 
szlaków, możecie też wyruszyć na spacer po okolicznych lasach lub 
po prostu przejść się po uzdrowisku. 

Nie zapominajmy o jedzeniu - świeżutki chleb wypiekany na 
miejscu, wędliny z własnej wędzarni… Mmm… Jest nie tylko 
ekologicznie, ale i pysznie! Masz w domu niejadka? Na pewno 
wybierze coś dla siebie ze specjalnie przygotowanego dla dzieci 
menu. Również alergicy będą się tu czuli komfortowo - można 
zamówić posiłki bezglutenowe lub wegetariańskie. 

Polecamy wszystkim rodzinom, które stawiają na aktywny 
wypoczynek! 

BIAŁY KAMIEŃ
HOTEL & MEDI SPA
ŚWIERADÓW ZDRÓJ

www.bialykamien.com
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DO ARANŻACJI 
POKOJU 

DZIECIĘCEGO 
I NIE TYLKO...

www.anluxsklep.pl





Każdy jej element przemyślałyśmy a potem testowałyśmy 
rozwiązania w czasie własnych porodów, by następnie dopracować 
szczegóły.  I tak powstała granatOVA sukienka do porodu. Ubranie 
przeznaczone na ostatni trymestr ciąży, poród, połóg i cały okres 
karmienia. Poznaj jej funkcjonalności i przekonaj się dlaczego 
tysiące polek zdecydowało, że właśnie w niej przywita swoje 
maleństwo.
ROZPIĘCIE na plecach na całej długości do badań, do podania 
znieczulenia zewnątrzoponowego czy do masażu, do łatwego 
zdjęcia w czasie porodu i po nim. Głębokie rozpięcia z przodu dające 
możliwość wygodnego karmienia piersią i kangurowania. maluszka 
od razu po porodzie i później w domu. Rozpięcia zapinane jest na 
napy i na MAGNES! To nasz autorski SUPER patent! Najpierw lekko 
stykasz poły i magnes łapie, odkładasz maluszka i spokojnie 
zapinasz napy. 
DŁUGOŚĆ! granatOVA ma odpowiednią długość, która zapewnia 
komfort. Możesz ją dobrać w zależności od wzrostu, bo dostępna 
jest w dwóch długościach. Specjalnie dobrany kolor. GRANAT bo 
jest dojrzały, elegancki,  nie przyjmuje plam i nie ciemnieje gdy jest 
mokry. 

Głębokie i wygodne KIESZENIE! Te rozwiązania zostały 
dostrzeżone i docenione przez specjalistów z Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego i w 2017 nasza sukienka została finalistką 
prestiżowego konkursu DOBRY WZÓR.

Nasza marka oferuje również inne funkcjonalne ubrania na ciążę, 
poród i karmienie. Zajrzyj na naszą stronę i poznaj całą naszą ofertę 
www.granatovo.com Szyjemy z polskiej wysokogatunkowej dzianiny 
i w polskich szwalniach.
W 2019 roku nawiązałyśmy współpracę z Fundacją Rodzić po 
Ludzku. Znajdziesz u nas produkty, z których sprzedaży cały 
dochód przekazujemy na promocję wśród kobiet ich praw 
zagwarantowanych w Standardzie Organizacyjnym Opieki 
Okołoporodowej. Chcemy realnie przyczynić się do podniesienia 
jakości porodów w Polsce, bo naszym marzeniem jest aby każda 
kobieta rodziła po ludzku.

Stworzona z własnych doświad- 
czeń sukienka do porodu to 
funkcjonalne rozwiązanie, które 
zapewni Ci wygodę i intymność 
w tym ważnym dla Ciebie 
momencie.
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 Akcja STYCZEŃ z Fundacją Rodzić po ludzku zorganizowa-
na przez firmę Granatowo zakończyła się 24/01/2019 konferencją. 
Akcja miała na celu zbieranie środków na działania Fundacji w za- 
kresie promocji wśród kobiet ich praw zagwarantowanych w no- 
wym rozporządzeniu Ministra "Standard Organizacyjny Opieki 
Okołoporodowej". Dokument ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 
roku we wszystkich placówkach medycznych w Polsce, sprawują-
cych opiekę położniczą. Standard stoi na straży praw kobiety 
w ciąży, w czasie porodu i opieki nad noworodkiem. 
Nowy projekt standardu uwzględnia wytyczne Światowej Organi- 
zacji Zdrowia WHO, osiągnięcia medycyny opartej na dowodach 
naukowych oraz doświadczenia w zakresie opieki nad matką 
i dzieckiem. W uzasadnieniu wskazano, że standardy są przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że każdy 
pracownik medyczny zobowiązany jest do stosowania tych 
przepisów w praktyce. W celu zapewnienia właściwej jego realizacji, 
wprowadzono przepisy obligujące personel medyczny sprawujący 
opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad 
noworodkiem, do zapoznania się z niniejszym standardem i do jego 
stosowania oraz systematycznej aktualizacji wiedzy w jego zakresie. 
Jak słusznie wskazała w jednym z wywiadów, prezes zarządu 
fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz nie ma w nich 
przewidzianych kar, które mogłyby być nakładane na szpital, który 
nie stosuje się do wytycznych ze standardu. Fundacja brała czynny 
udział w tworzeniu nowych przepisów. 

Brak hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.
Usunięto przepis polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do 
obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Nowy 
standard wskazuje na konieczność zakończenia ciąży przed 
końcem 42 tyg. bez wcześniejszej hospitalizacji, jeżeli nie występu-
ją niepokojące objawy zagrażające zdrowiu i życiu matki i dziecka. 

Depresja
Standardy przewidują wprowadzenie oceny ryzyka nasilania się 
objawów depresji. Taka ocena - według testu depresji Becka - ma 
być przeprowadzona dwa razy w trakcie ciąży: w 11-14 tyg., 33-37 
tyg. oraz po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamiesz-
kania lub pobytu matki i jej dziecka.

Wejście na oddział przed porodem
Wprowadzono wcześniejszą możliwość (w miarę możliwości danej 
placówki) zapoznania się ciężarnej z miejscem porodu, wypełnienia 
dokumentacji medycznej oraz odbycia konsultacji anestezjologi- 
cznej przed porodem. 

Miejsce porodu
Wskazano, iż ciężarnej należy umożliwić wybór miejsca porodu 
(warunki szpitalne albo pozaszpitalne) oraz przekazać jej wyczerpu-
jącą informację dotyczącą wybranego miejsca porodu obejmującą 
wskazania i przeciwskazania. 

MATKA
KATARZYNA 
ŁODYGOWSKA
Prawnik i właścicielka firmy i bloga 

www.matkaprawnik.pl. 
Stworzyła pierwszy na rynku produkt 
łączący prawa kobiet  z planerem na
cały rok - #planermatkiprawnik.
Prowadzi kancelarię doradztwa prawne-
go dla kobiet, szkolenia i warsztaty dla 
kobiet w ciąży i młodych mam m.in. 
z zakresu prawnych aspektów plano- 
wania ciąży, praw okołoporodowych 
i prawa pracy. Zakopiańska narciarka 
i mazurski sternik jachtowy. Mama 
Helenki i kolejnej  dziewczynki w drodze.

NOWE ZAPISY W SOOO
Najważniejszą informacją jest fakt, 
iż Nowy Standard Organizacyjny Opieki 
Okołoporodowej wszedł w życie 
1 stycznia 2019r. 
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Łagodzenie bólu porodowego
Brak istotnych zmian poza położeniem większego nacisku na 
edukację w tym zakresie. Wskazano, że efektywne łagodzenie bólu 
porodowego wiąże się z prawidłowym przygotowaniem kobiety 
ciężarnej do porodu oraz nawiązaniem relacji pomiędzy osobą 
prowadzącą poród a pacjentką. Projekt wskazuje, że przygotowanie 
kobiety rodzącej do radzenia sobie z bólem porodowym powinien 
stanowić podstawę metod walki z bólem. Nadal decyzję o możli- 
wości podania znieczulenia farmakologicznego, podejmuje osoba 
sprawująca opiekę, a szpital nie ma obowiązku zapewnienia wszyst-
kich dostępnych metod. 

Spożywanie posiłków w trakcie porodu
Decyzję o możliwości spożywania posiłków w takcie porodu 
podejmuje lekarz sprawujący opiekę. Nadal podczas porodu rodząca 
ma zapewnioną możliwość spożywania przejrzystych płynów, 
także podczas aktywnej fazy porodu. 

Ograniczenie niektórych interwencji 
medycznych
Standard zakłada opiekę nad matką i noworodkiem, przy jednocze- 
snym położeniu nacisku na ograniczenie niektórych interwencji 
medycznych, w szczególności:
- amniotomii
- indukcji porodu
- stymulacji czynności skurczowej
- podawania opioidów
- nacięcia krocza
- cięcia cesarskiego
- podawania mleka modyfikowanego

Po porodzie
Utrzymano zapis „kontakt skóra do skóry przez min. 2 godziny”. 
Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i obowiązkowe standardowe 
procedury wykonywane mają być w obecności matki w sali „matka 
z dzieckiem". Jeśli rodzice nie zdecydowali jeszcze o miejscu, 
w którym zamierzają zapisać dziecko do przychodni czy położnej 
POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), podmiot leczniczy będzie 
miał obowiązek poinformować o zasadach i zakresie opieki nad 
noworodkiem w miejscu jego pobytu oraz zasadach wyboru 
położnej POZ.

Laktacja
Każdy podmiot leczniczy ma umożliwić dostęp każdej potrzebu-
jącej matce do sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobie- 
cego, jak również - w miarę możliwości - otrzymanie mleka z banku 
mleka kobiecego w przypadku noworodków przedwcześnie uro- 
dzonych.

„Sytuacja szczególna" zamiast 
„niepowodzenie położnicze"
Określenie niepowodzenie położnicze przestaje istnieć. Pod 
pojęciem sytuacji szczególnej należy rozumieć - poronienie, 
urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczone-
go letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka 
z wadami wrodzonymi. 

Wejście w życie
Nowy tekst Standardu wszedł w życie 1 stycznia 2019r. Przepisy 
części XIII ust. 3 pkt. 7 załącznika wejdą w życie od 1 stycznia 
2022r. (dotyczy sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego). 

PRAWNIK



SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ
Z MAŁGOSIĄ SOCHĄ
Gdy zbliża się poród, a Ty nieśmiało przeglądasz oferty 
różnych firm kompletując wyprawkę, gdy organizujesz 
Baby Shower, roczek dziecka, czy zbliża się Chrzest czy 
Gwiazdka a każda babcia, ciocia, mama, przyjaciółka 
zadaje to słynne pytanie „to co mam kupić w prezencie”, 
myślałaś gdzie ich wysłać, by kupili to, co przyda się 
Tobie, ucieszy dziecko i obdarowującego.
Teraz odpowiedź jest banalnie prosta. Platforma 
„Prezenty od Effiki” została stworzona tak, byś to Ty 
zrobiła listę produktów niezbędnych w wyprawce, czy 
wymarzonych na prezent, a Twoi bliscy dostali te 
propozycje i według własnego budżetu zakupili z niej 
wybrane przez Ciebie produkty. Nie dostaniesz już 
trzeciej tej samej grzechotki, ani nietrafionej pościeli, 
którą nieśmiało schowasz głęboko w szafie.
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 
oraz w naszych profilach na facebook-u i Instagramie.

       www.effiki .com
Tel: + 48 535 718 817  -  e-mail: info@effiki.com    -    śledź nas na

 

Effiki to Polska marka, która od 2010 roku dostarcza 
rodzicom niezapomnianych wrażeń przy kompletowaniu 
wyprawki. W ofercie firmy znajdziecie rożki, kocyki, 
otulacze, księżycowe poduszki do karmienia, pościele, 
ręczniki, czapeczki dla noworodków, jak również 
pierwszą sensoryczną przytulankę doudou Tuluś. 
W 2017 roku na rynku zawitała kultowa już 
przytulanka dla dzieci królik Effik. 
Małgosia Socha, mama trójki dzieci, skompletowała 
wyprawkę właśnie z marką Effiki. Propozycje produktów 
znajdziecie w kolekcji limitowanej Effiki by Małgosia 
Socha. 
Idąc naprzeciw zabieganym mamom, firma Effiki 
stworzyła pierwszą w Polsce platformę do wyma- 
rzonych zakupów „Prezenty od Effiki". To miejsce dla     

Was Kochane Mamy! Zabiegane, często 
niezdecydowane, nie zawsze mające 

wolne środki wymarzony prezent dla 
swojego dziecka. 





MAMAVILLE NA 
WARSAW GIFT & DECO SHOW
24 – 26 MAJA 2019 PTAK WARSAW EXPO

Zapraszamy czytelników Magazynu 
Mamaville na wyjątkowe, trzydniowe 
wydarzenie jakim jest WARSAW GIFT 
& DECO SHOW, które odbędzie się  
24-26 maja w Ptak Warsaw Expo.

Warsaw Gift & Deco Show, to pierwsze tego typu targi w Polsce, 
łączące na tak dużą skalę branże upominkowe i dekoracyjne. 
Skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i bizne- 
sowych. 

Mamy przyjemność być organizatorem Strefy Kids, tworząc wraz 
z innymi polskimi organizatorami targów, takich jak Targi Rzeczy 
Ładnych, Och Bazar, Art In Town oraz Mustache nowatorski 
koncept PROJEKT : POLSKA.

Strefa Kids by Mamaville na Warsaw Gift & Deco Show będzie 
podzielona na różne obszary, gdzie znajdziecie największy wybór 
produktów dla mamy i dziecka. Strefa zakupów to producenci, 
projektanci, dystrybutorzy znanych oraz premierowych marek 
z branż: ubrania / zabawki / wystrój wnętrz / akcesoria / dodatki / 
edukacja / wydawnictwa / usługi - dla kobiet, rodzin oraz dzieci 
w różnym wieku, od niemowlaka do starszaka. Jak zawsze skupiamy 
marki kreatywnych mam, zgodnie z ideą aktywizacji przedsiębior- 
czości kobiet, wspierania polskich źródeł pochodzenia towarów, 
naturalnych surowców i autorskich projektów. Chcemy dostarczać 
Wam polskie produkty, ale tylko te o najwyższej jakości.

Oprócz zakupowego szaleństwa zorganizujemy także prawdziwy 
festiwal zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy Was 
i dzieci do ogromnej i urozmaiconej strefy animacji: dmuchańce, 
strefa LEGO, warsztaty dostosowane do wieku i różnych 
zainteresowań najmłodszych, trampoliny, magicy, kąciki zabaw, 
zabawy i gry plastyczne, malowanie buziek, tatuaże, tworzenie 
przypinek i biżuterii, waty cukrowa, fotobudka, postaci z bajek, 
kolorowanki 3Di dużo, dużo więcej. Nie zabraknie emocji, upo- 
minków i wyjątkowej zabawy dla całej rodziny.

A to jeszcze nie koniec! Kolejna strefa, to warsztaty i zajęcia dla całej 
rodziny. Będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawych 
wykładach związanych z tematyką macierzyństwa i rodzicielstwa, 
prowadzonych przez doświadczonych ekspertów oraz znane osobis-
tości.  Wasze dzieci natomiast, zaprosimy na zajęcia i warsztaty, gdzie 
wspierając lokalne miejsca zaprezentujemy najciekawsze kierunki 
rozwoju najmłodszych poprzez zabawę.

Wisienką na torcie będzie wygodna, przestronna i przytulna strefa 
relaksu, gdzie po zakupach i atrakcjach będziecie mogli spokojnie 
odpocząć i dobrze zjeść! Specjalnie na Warsaw Gift & Deco stworzy-
my Strefę dla Taty.

A teraz coś więcej na temat samego wydarzenia 
Warsaw Gift & Deco Show i Projekcie Polska.

WARSAW HOME & DECO SHOW

Po raz pierwszy w Polsce globalny rynek branży upominkowej 
i dekoracyjnej połączy się tworząc wyjątkowe, trzydniowe wyda- 
rzenie - WARSAW GIFT & DECO SHOW.
To przegląd różnorodnych inspiracji wnętrzarskich i prezentowych 
na różne okazje. W targach wezmą udział wystawcy z Polski 
i z zagranicy, którzy zaprezentują najnowsze trendy oraz przedsta- 
wią bogatą ofertę produktów codziennego użytku, prezentów, 
upominków okolicznościowych, gadżetów biznesowych, pamiątek, 
artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz, małej elektroniki, 
zabawek, tekstyliów dla dzieci, przedmiotów z segmentu eko/re-
cykling, paper & office oraz ceramiki i szkła.
Warsaw Gift & Deco Show towarzyszyć będzie wydarzeniu GO 
Active SHOW, czyli największym targom sportowym w Polsce, 
które w poprzedniej edycji zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy 
odwiedzających.

STREFA KIDS  by Mamaville na Warsaw Gift & Deco Show
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PROJEKT : POLSKA
Warsaw Gift & Deco Show stawia na polski design! Organizatorzy 
chcą pokazać, że mamy fantastycznych producentów, projektantów 
i designerów, a także świetne marki, którymi warto się chwalić! 
Wystawcy z Polski w ramach targów stworzą wyjątkowy program 
„PROJEKT: POLSKA", który zostanie podzielony na kilka stref tema- 
tycznych, wypełnionych pięknymi i wyjątkowymi przedmiotami!

Mamy przyjemność być organizatorem Strefy Kids, tworząc wraz 
z innymi polskimi organizatorami targów, takich jak Targi Rzeczy 
Ładnych, Och Bazar, Art In Town oraz Mustache nowatorski 
koncept PROJEKT : POLSKA.

W strefie "HOME&DECO" organizowanej przez Targi Rzeczy 
Ładnych znaleźć będzie można meble polskich projektantów, 
autorskie oświetlenie, wystawców z plakatami    i wszystkim tym, 
czym można wyposażyć dom. 
W strefie „KIDS" zostanie zaprezentowana szeroka gama polskich 
produktów dla dzieci i rodzin, starannie wyselekcjonowanych przez 
„Mamaville" pod kątem dobrego wzornictwa, bezpieczeństwa 
i ekologiczności. KIDS by Mamaville to między innymi: dekoracje, 
meble, oświetlenie do dziecięcych pokoi, tekstylia, zabawki, gry, 
książki, gadżety i akcesoria dla dzieci, modne ubrania oraz różnorodne 
premiery i nowości dziecięce, które w większości nie są dostępne 
w ogólnej sprzedaży.

„HANDMADE" stworzony przez „Art In Town" to przede wszystkim 
strefa producentów i dystrybutorów materiałów wykorzysty-
wanych do tworzenia rękodzieła. Nie zabraknie tutaj również 
gotowych  produktów stworzonych przez utalentowanych 
artystów i designerów. Każdy odwiedzający wyjdzie ze strefy pełen 
inspiracji i pomysłów! 
Kolejne polskie strefy to: „CELEBRATION" - pełen prezentów, 
upominków i oryginalnej biżuterii dla kobiet i mężczyzn, „EKO/RE-
CYKLING" - duży wybór wśród polskich marek ekologicznych 
i recyklingowych, strefa wellness, eko kosmetyki, świece sojowe, 
zieleń do domu, rośliny i donice, produkty do ogrodu, strefa dodat-
ków dla pupili, oraz "GADGETS" – nowoczesne produkty, akcesoria 
i dodatki.  O zorganizowanie tych bogatych trzech stref zadba "Och 
Bazar". 

Strefa Mustache z kolei zaoferuje bogatą strefę „FASHION” dla 
dorosłych prezentując szeroką reprezentację polskich projek-
tantów.

DESIGN I BIZNES W JEDNYM MIEJSCU
Warsaw Gift&Deco Show, to także duże międzynarodowe Targi 
B2B. To największe targi branży upominkowej i dekoracyjnej 
mające na celu kojarzenie biznesu skupionego wokół stref celebra-
tion, home&deco, kids, handmade, eko, gadgets. Organizatorzy 
stawiają sobie za cel stworzenie możliwości nawiązania kontaktów 
w branży. To jedyna taka szansa na odbycie dziesiątek spotkań 
i porównanie kompletnych ofert i asortymentów w specjalnie 
zaaranżowanych do tego warunkach.

PROGRAM HOSTED BUYERS / MATCHMAKING
Warsaw Gift & Deco Show jako pierwsze targi w Polsce uruchamiają 
specjalny program Hosted Buyers mający na  celu zapewnienie 
wystawcom celowych spotkań biznesowych z potencjalnymi 
kupcami i odbiorcami ich produktów bądź usług. W ramach autorskie- 
go programu networkingu B2B Hosted Buyer organizatorzy za- 
praszają grupy zakupowe z wielu krajów świata oraz indywidual-
nych kupców i dystrybutorów. Podczas targów każdy wystawca 
będzie mógł też nieodpłatnie skorzystać z możliwości indywidual-
nych, dedykowanych spotkań z potencjalnymi partnerami z zagranicy. 
Co najważniejsze program obejmuje nie tylko Polskę, ale również 
pozostałe kraje europejskie nadając międzynarodowy charakter 
całemu wydarzeniu.

SPOTKANIE BRANŻY
Na terenie Ptak Warsaw Expo przygotowano specjalnie z myślą 
o klientach biznesowych wydzieloną strefę, która pozwoli na 
przeprowadzanie spotkań biznesowych w odpowiedniej atmosferze.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
Trzy dni targów, to też liczne konferencje prowadzone przez 
znanych i cenionych profesjonalistów oraz Międzynarodowy 
Kongres, który będzie prawdziwą skarbnicą wiedzy dedykowanej 
tej branży.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW:
Rekrutacja do Strefy Kids by Mamaville już trwa. 
Wystawcy sami wybierają lokalizacje.
Pospiesz się i wybierz najlepszą.
Rejestracja >>  www.targi.mamaville.pl
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swee t d r eams
WoodLook to polska marka której produkty zostały wykonane z potrzeby stworzenia oryginalnych, 
najwyższej jakości i niebanalnych artykułów dla dzieci i ich rodziców. W trosce o bezpieczeństwo 
wrażliwej skóry dziecka wybieramy tkaniny europejskich producentów, naturalne i dobrej jakości, 
dlatego każdy nasz produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Tworzymy produkty, które będą 
wywoływać uśmiech i zadowolenie na twarzach tych najważniejszych dla Was osób. Nie chcemy być 
szablonowi i przewidywalni, chcemy zaskakiwać, tworzyć i pobudzać dziecięcą wyobraźnie oraz 
ciekawość świata. Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce i są szyte ręcznie z bezpiecznych 

i najlepszych jakościowo materiałów. 

www.woodlook.com.pl





SKY IS 
THE LIMIT
WYWIAD 
Z IZABELĄ LEWANDOWSKĄ 
I MARTĄ PIENIĄŻEK, 
ZAŁOŻYCIELKAMI MARKI LA MILLOU.

Jak to się wszystko zaczęło? Co było impulsem 
do powstania La millou?
Jak w przypadku wielu biznesów była to potrzeba własna konkretne-
go produktu. Jedna z nas szukała dla swojego dziecka pościeli, kocyka -  
- ale nie w stylistyce bladych pasteli i infantylnych wzorów. X lat temu, 
kiedy zaczynałyśmy biznes proszę pamiętać, że praktycznie nie było 
nawet Zary Home, a oferta na rynku polskim była bardzo skromna. 
Nie było małych handmade’owych firm, których obecnie jest setki.

 Co Was zaskoczyło przy rozpoczynaniu biznesu?
Kłopoty celne związane ze sprowadzaniem tkanin oraz znalezienie 
sumiennej szwalni. No i sukces na pierwszych targach parentin-
gowych w 2011 roku - praktycznie non stop miałyśmy tam kolejkę. 
W końcu widziałyśmy reakcję na nasze produkty face to face. 

Co dziś zrobilibyście inaczej?
Chyba nic - nic nie dzieje się bez powodów. Więc myślę, że miałyśmy 
wiele nauczek i potrafimy wyciągnąć z nich wnioski.

Jaki był zwrotny moment w Waszym biznesie? 
Właściwie mamy go co roku. Ale taki pierwszy, duży - występ w tele- 
wizji śniadaniowej - przez dwa miesiące wychodziłyśmy z lawiny 
zamówień. Zrozumiałyśmy wtedy, że jest to biznes, który można 
skalować, że jeśli produkt się broni to sky is the limit. I poszło jakoś. 
I tak jest do dzisiaj!
 

Co jest dziś najważniejsze w Waszej firmie?
Pasja do tego, co się robi - bez tego nie ma ani fajnego wzoru, ani 
efektywnej pracy w księgowości. Pasja jest dla nas mega ważna. 
I to się nie zmienia.

Skąd czerpiecie inspiracje?
Zewsząd. Czasami nawet kolory warzyw w sklepie potrafią zainspi- 
rować. Czasem jest to piękny płaszcz albo kolor nieba. Nie ma reguły. 
My myślimy cały czas, dosłownie o La Millou.

Wasze recepty na kryzys biznesowy?
Nie ma tu jednej odpowiedzi. Zależy od rodzaju kryzysu. Na pewno 
warto radzić się mądrych ludzi, patrzeć na wiele scenariuszy 
rozwiązań i czasem podjąć decyzje, z którą nie do końca się identyfi-
kujecie, ale pomoże firmie lub Klienci tego oczekują. Dobrze rozumia-
ny kompromis - to wspaniałe, budujące narzędzie. 
 
Co chciałybyście poradzić kreatywnym kobietom
rozpoczynającym biznes?
Exell Kalkulacje! Wiele osób pyta nas, od czego zacząć, co im 
doradzimy? Najważniejsze, oprócz pomysłu, który (uwaga) może tylko 
nam wydawać się fajny, jest kalkulacja całego biznesu. Ile trzeba 
zainwestować, jak to sprzedać, po jakiej marży etc. Bez tego, wiele 
firm nie jest w stanie się rozwinąć, zostają w punkcie wiecznych 
inwestycji. No i powodzenia! Odwagi, bo w tym siła!
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monamoon.eu
Pi żamki  by monamoon
komfortowy sen Two jego  dziecka.  







 Często szukamy wiedzy na dany temat dopiero, gdy 
napotykamy na swojej drodze problemy. Czy nie lepiej jednak 
byłoby być na te problemy przygotowanym? W temacie karmienia 
piersią i pielęgnacji noworodka mamy już taką możliwość. 
Większość z nas ma dostęp do szkół rodzenia, może porozmawiać 
z doradcą laktacyjnym, fizjoterapeutą, itd., już na etapie ciąży. 
Czy zatem nie byłoby dobrze mieć w głowie pomysłu na wychowa- 
nie dzieci zanim te się pojawią i zaczną stawiać przed nami rozmaite 
wyzwania? 

 Gdy mieliśmy w domu niemowlaka, który nagle kończy 
2 lata i zaczyna walczyć o swoją autonomię my, zamiast zaakcep-
tować jego rozwój, cieszyć się z tego i wspierać go, szukamy po 
nocach panaceum na „bunt dwulatka”. To samo obserwujemy 
później - warsztaty jak się dogadać z nastolatkiem powinny być 
obowiązkowe dla rodziców dzieci w wieku lat 10, nie 14, czy 16, bo 
czy nie lepiej być przygotowanym na to, co ma nadejść, zamiast 
próbować korygować wcześniejsze błędy? Temat nastolatków 
zostawmy jednak na inne okoliczności, a dziś zaczniemy od samego 
początku, czyli dzieci w wieku 0-3 lat.
 
 Na szczęście coraz rzadziej, słyszymy porady polegające 
na „tresowaniu” dzieci (jak słynne: niech się wypłacze). Wielu 
rodziców szuka odpowiedzi na pytanie: Co zamiast tego? Wiemy już 
coraz więcej na temat rozwoju dzieci i coraz szerzej jest propa-
gowane podmiotowe podejście do dzieci. Nie chodzi tu oczywiście 
o to, że traktujemy dzieci jako równorzędnego partnera w relacji, 
gdyż to również niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, ale nie 
odmawiamy dzieciom szacunku i godności, nie traktujemy ich już 
przedmiotowo. 

 Dużo mówi się teraz o rodzicielstwie, bliskości i narzędziach 
pomagających zbudować dobre relacje, jak choćby język porozu- 
mienia bez przemocy (NVC), czy Self-reg. Zachęcam do przeczyta-
nia książek o tej tematyce, np. autorstwa Jaspera Julla, czy Agnieszki 
Stein. W tym artykule skupimy się jednak na Pozytywnej Dyscyplinie, 
która również charakteryzuje się podejściem nacechowanym 
zrozumieniem potrzeb dziecka i szacunkiem dla jego autonomii. 
Wyrasta ona z nurtu psychologii adlerowskiej, mówiącej o tym, że 
każdy człowiek, w tym nowonarodzone dziecko, ma potrzebę 
należenia do „stada”, którym w pierwszych latach życia dziecka jest 
rodzina (potem grupy rówieśnicze, współpracownicy, itp.). 
Najprościej mówiąc dzieci chcą się czuć kochane - chyba wszyscy 
się z tym zgodzimy, prawda?

 Do 3 roku życia dzieci wyrabiają sobie swój obraz świata, 
głównie na podstawie komunikatów otrzymywanych od rodziców. 
Bez przerwy szukają odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jaki jest 
świat, który mnie otacza? Co muszę zrobić, żeby w tym świecie 
przetrwać? Na tej podstawie dzieci próbują różnych strategii, żeby 
zaspokoić swoje potrzeby, np. płacz, gdy są głodne. Naszym zadaniem 
jest te potrzeby zaspokajać, a w przypadku strategii, które nie są 
przez nas akceptowane (np. wyrywaniu rodzeństwu zabawek z rąk) 
pomóc dzieciom znaleźć inne rozwiązania. Pomocne może być 
wyobrażenie sobie góry lodowej, gdzie zachowanie dziecka jest 
widziane jedynie jako jej czubek, podczas gdy większa jej część, 
czyli potrzeby dziecka są przed nami ukryte pod powierzchnią. 
Naszym zadaniem jest te potrzeby odnaleźć i pomóc dziecku 
zaspokoić je w sposób uwzględniający też potrzeby innych i wymogi 
sytuacji.

POZYTYWNA DYSCYPLINA 
METODA WYCHOWAWCZA OPARTA NA 
SZACUNKU DO DZIECKA
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mężczyźni potrafili odmówić mamusi? A czy teraz Wasi synowie 
mają do tego prawo? Czy córki uczą się, że kobiety maja prawo 
odmówić, i że trzeba to uszanować? 

Wszyscy wiedzą, że dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych. 
Wystarczy spojrzeć na roczne dzieciaki, które dostaną 
w swoje ręce telefon, a już przykładają go do ucha mówiąc „halo?”. 
Wiemy, że tak jest z mową, chodzeniem, itp., więc dlaczego zapomi-
namy o tym, że również w wychowaniu najważniejsze jest 
modelowanie. Mówi się, że dzieci są jak lustro, w którym możemy 
się przeglądać. Wie o tym każdy, kto widząc zachowanie swojego 
dziecka pomyślał „robi to, co ja”. Dlatego też tak ważny jest rozwój 
nas, jako rodziców, zmiana nawyków, których nie chcemy uczyć 
dziecka, ale też pokazywanie zachowań, które chcemy, by dziecko 
sobie przyswoiło. Czy zdarza Ci się krzyczeć na dziecko słowami 
„nie krzycz!”, czy zdarza Ci się dawać mu klapsa, mówiąc „nie wolno 
nikogo bić?”. Należy tu wspomnieć, że żadna forma przemocy, czy 
to słowna, czy fizyczna, wobec bezbronnego dziecka, nie jest 
usprawiedliwiona! Zachęcam więc dzisiaj do krytycznego przyjrze-
nia się staremu modelowi wychowania oraz szukania i poznawania 
nowych metod wychowawczych.

 Na końcu chciałabym zaznaczyć, że nikt nas nie uczył 
w szkole, jak wychowywać dziecko, a nie jest to łatwe zadanie 
i szukanie pomocy u specjalistów nie jest wyrazem porażki, 
a właśnie wysokiej świadomości rodzica i jego troski o dzieci. 
Dlatego też, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Pozytywnej 
Dyscyplinie, zapraszam Was już dzisiaj do przeczytania książek 
w tym temacie, odwiedzenia strony internetowej i udziału w war- 
sztatach stacjonarnych w całej Polsce.

 Nie małe znaczenie ma tu również zrozumienie działania 
mózgu ludzkiego. Nasze dzieci rodzą się jako najbardziej nieporadne 
ze wszystkich zwierząt, właśnie przez wzgląd na budowę naszego 
mózgu, gdyż bardziej rozwinięty (a co za tym idzie większy) nie 
pozwalałby na poród naturalny. Dlatego też dopiero w pierwszych 
latach życia powstają w nim struktury odpowiedzialne np. za mowę. 
Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju umiejętności 
społecznych dzieci. Ważny jest tu szczególnie rozwój kory nowej, 
która odpowiedzialna jest za logiczne myślenie i panowanie nad 
emocjami, do której to często się odnosimy mówiąc do dzieci, 
a która jest w stanie poprawnie funkcjonować dopiero ok. 3 roku 
życia dziecka (a jej rozwój trwa nawet do 25 roku życia!). 
Czy widzicie teraz, że nasze starania, aby „przemówić dziecku do 
rozsądku”, są z góry skazane na niepowodzenia? Zbyt często 
przeceniamy możliwości naszych dzieci, nie biorąc pod uwagę ich 
wiedzy o świecie (zerknijcie na słynny eksperyment Piageta) 
i zdolności fizycznych - spróbujcie posprzątać klocki lego w gru- 
bych, zimowych rękawicach, a zrozumiecie o czym mówię. Naszym 
głównym zadaniem, jako rodziców dzieci w tym wieku, jest 
tworzenie więzi z dzieckiem, aby czuło się bezpieczne i było gotowe 
uczyć się w dalszych latach, potrzebnych mu kompetencji. Zapomi-
namy więc o karaniu i nagradzaniu dzieci. Działania te dają pozorny 
efekt, tu i teraz, mogąc jednak w przyszłości  wywołać pogłębienie 
się problemów w relacji z dzieckiem, a także nie rzadko problemy 
i kompleksy w życiu dorosłym. Przypomnijcie sobie, czego Was 
nauczyła kara i czy jest to umiejętność, która dziś jest Wam przydatna? 
Przypomnijcie sobie, czy były takie rzeczy w Waszym życiu, które 
robiliście dla nagrody, pochwał, choć tak naprawdę w ogóle Wam na 
tym nie zależało, a chcieliście tylko czuć akceptację ze strony 
najbliższych? Jeśli trudno jest Wam przywołać wspomnienia 
z najmłodszych lat pomyślcie o szkole, czy o wieku nastoletnim.

 Wracając do naszej góry lodowej to, co jako rodzice 
chcemy zrobić, to zmiana zachowań dzieci, jednak nie poprzez 
oddziaływanie na zachowanie samo w sobie, ale poprzez zrozu- 
mienie powodów tych zachowań i nauczenie dzieci innych 
rozwiązań. Działamy więc tu i teraz, ale skupiamy się na daleko-
siężnych celach. Pomyślcie czego chcecie dla waszych dzieci? Jakimi 
dorosłymi mają być? Wyzwania, które stawiają przed Wami każde-
go dnia i błędy, które popełniają, są doskonałą okazją do nauki
i rozwijania tych umiejętności. Myślę, że zgodzimy się, że chcemy
aby nasze dzieci były asertywne. Kto z nas nie chciałby, żeby dorośli   

Justyna Rosek – mieszkająca w Krakowie 
Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny 
dla rodziców i nauczycieli wychowania przedsz-
kolnego, prywatnie żona i mama dwójki urwisów, 
nieustannie testujących jej kompetencje rodziciel-
skie, na FB możecie ją spotkać na fanpejdżu Moja 
Wioska.



Nocowanie poza domem? 
Adaptacja w przedszkolu? 
Obawiasz się czy  Twój maluszek spokojnie zaśnie?
Na pewno pomoże mu jego najlepszy przyjaciel - 
śpiworek SLEEPOVER  







MEBLE, KTÓRE ROSNĄ RAZEM Z DZIECKIEM

atbmeble.pl
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 Okres prenatalny oraz pierwszy rok życia dziecka jest kluczo- 
wym czasem dla rozwoju jego mózgu. Niezmiernie wrażliwy malec 
odbiera wszelkie bodźce w sposób mocniejszy i intensywniejszy niż 
dorosły człowiek. Noworodek od pierwszych dni życia uczy się rozum-
ieć docierające do niego informacje. Stara się pojąć świat, który bombar-
duje go olbrzymią ilością wrażeń zmysłowych. Układ nerwowy niemo- 
wlęcia odbiera bodźce, łączy, selekcjonuje i przetwarza. Na koniec 
reaguje dając odpowiedź swoim zachowaniem. Wszystkie procesy 
selekcjonowania bodźców, których w ciągu minuty zachodzi w mózgu 
dziecka kilkadziesiąt, nazywamy integracją sensoryczną.

 Wyobraźmy sobie teraz świat, w którym żyło poprzednie 
pokolenie. Świat, w którym głównym środkiem transportu były własne 
nogi, rower czy też rzadko jeżdżąca komunikacja miejska. Pomyślmy 
o czasach, w których jadano to co samemu się wyhodowało. Spójrzmy 
na dawny sposób spędzania wolnego czasu i życie społeczne. Jeśli już 
nasza wyobraźnia cofnęła nas w czasy sprzed 20, 30 lat spróbujmy za- 
tem skonfrontować ten obraz z teraźniejszością. Różnice są znaczące 
prawda? Styl życia, środowisko, jedzenie - to wszystko zmieniło się diame- 
tralnie. To wszystko też sprawia, że obecny sposób rozwoju i samego 
obcowania z małym człowiekiem powinien również przejść metamor-
fozę. Wszystko po to, by proces integracji sensorycznej odbywał się 
w pełnej harmonii z otaczającym nas światem.

 Świadome wspieranie niemowlęcia w kształtowaniu nowych 
umiejętności to przede wszystkim wiedza z zakresu jego rozwoju 
psychoruchowego. Należy zaznaczyć, że gdy mówimy o rozwoju 
niemowlęcia, to będzie on zawsze określany mianem psychoruchowego. 
Bez ruchu dziecko nie jest w stanie rozwijać mózgu, a bez informacji, 
które mózg wysyła do mięśni i stawów nie jest  w stanie wykonać ruchu.

  

 

 Zatem, jeśli mamy wiedzę jaką funkcję rozwojową tak 
intensywnie ćwiczy nasz maluch, możemy go w tym w pełni świadomie 
wspierać. Wiedza dotycząca potrzeb rozwojowych i obserwacja 
niemowlęcia jest podstawą. Jeśli nie wymagamy, nie oczekujemy i nie 
porównujemy, zyskujemy obraz naszego dziecka, które jest w pełni 
otwarte na nasze wskazówki. Musimy tylko zwolnić, odetchnąć i być 
blisko.  
 
 Drogi rodzicu, gdy decydujesz się na to, by świadomie 
wesprzeć swojego malucha w rozwoju  i rozumieniu świata, który go 
otacza, musisz zacząć od czystej teorii. Wiedza dotycząca rozwoju 
dziecka jest całkiem prosta. Należy uświadomić sobie jedno: mózg 
dziecka jest tak zaprogramowany, że dąży do pionizacji, czyli do 
chodzenia. I chociaż byśmy nie robili nic, to nasz maluch będzie chodził. 
Ważna jednak jest jakość ruchów, które wykona on wcześniej. Jedyne co 
możemy zrobić, to dać dziecku pole do naturalnego rozwoju, ćwiczenia 
prawidłowych wzorców ruchu i integrowania układu nerwowego.

 Po 9 miesiącach przebywania w brzuchu mamy, noworodek 
pojawia się w świecie, którego nie rozumie. Jest mu zimno, jest zmę- 
czony, musi pobierać pokarm samodzielnie (nie przez pępowinę!) oraz 
oddychać. Dźwięki, które słyszy i obrazy, które widzi są stokroć intensy-
wniejsze, ruchy, które wykonuje mimowolnie różnią się od tych, które 
był w stanie wykonywać w brzuchu, czuje dotyk oraz najważniejsze 
zaczyna działać na niego grawitacja. Teraz przed tym maluchem naj- 
trudniejsza podróż - integrowanie układu nerwowego. Wszystko, czego 
niemowlę doświadczy do momentu samodzielnego stabilnego cho- 
dzenia, będzie miało wpływ na to jak będzie funkcjonować  
w późniejszym czasie. Jak będzie radziło sobie na poziomie fizycznym, 
intelektualnym, emocjonalnym: w przedszkolu, szkole i w dorosłym 
życiu. 

PRAWIDŁOWA INTEGRACJA 
SENSORYCZNA NIEMOWLĄT 
CZYLI ZMORA 
ROZWOJOWA XXI WIEKU. 
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 Pierwszy miesiąc po pojawieniu się na świecie jest kluczowy 
dla dalszego rozwoju dziecka. Niezmiernie wrażliwy układ nerwowy 
niemowlęcia potrzebuje przede wszystkim warunków jak najbardziej 
zbliżonych do tych, które zna z czasów życia płodowego. Nie bez 
przyczyny mówi się obecnie dużo o teorii czwartego trymestru. 
W momencie przyjścia na świat najbardziej wykształcony ze zmysłów 
dziecka jest zmysł dotyku oraz układ prioproceptywny. Propriocepcja, 
czyli czucie głębokie, to zmysł, dzięki któremu człowiek odczuwa poło- 
żenie swojego ciała w przestrzeni. Umożliwia to przystosowanie się 
organizmu do zmiany w położeniu jego ciała. To właśnie przez skórę, 
stawy i mięśnie dziecko zbiera najwięcej informacji o świecie. Kluczowe 
dla rozwoju w tym czasie jest to, w jaki sposób manipulujemy nowo- 
rodkiem. Należy zwrócić niezmierną uwagę do tego w jaki sposób je 
podnosimy, nosimy, odkładamy i przebieramy. Świeżo upieczeni rodzice 
starają się być delikatni w trakcie czynności pielęgnacyjnych. Pamiętają 
by przytrzymywać główkę, która nie jest jeszcze stabilna. 

 Mimo, najszczerszych chęci nie zawsze dobrze sobie radzą 
z niemowlęciem. Nie otrzymali bowiem informacji, że prawidłowe 
podnoszenie noworodka to nie przypadkowe chwytanie, a przemyśla-
na czynność, która prowadzi do ułożenia dziecka w pozycji embrional-
nej  - czyli takiej, którą pamięta z brzucha mamy. Przygotowując się do 
roli mamy i taty wpisują w wyszukiwarkę internetową hasła „jak kąpać 
noworodka”, zapominają o haśle „jak podnosić”. W obecnych czasach 
można z czystym sumieniem stwierdzić, że główną przyczyną, która 
powoduje nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym niemowląt 
jest fatalny sposób ich pielęgnacji. Radosna twórczość rodziców nie ma 
tak naprawdę granic. Wolność którą noworodki otrzymują zaraz po 
urodzeniu przynosi odwrotne od zamierzonych skutki. Zapomina się 
o tym, że dziecko nie zna zasad, reguł - więc wolność, którą otrzymuje 
można nazwać samowolką. Noworodek pozostawiony sam na kanapie 
zaczyna od pierwszych dni życia przygodę z dowolnością ruchów          
w każdą możliwą stronę. W ten sposób tworzą się pierwsze problemy 
z koordynacją ruchów, napięciem mięśniowym, równowagą, świado-
mością ciała, współpracą obu półkul mózgowych, problem powstania 
asymetrii ułożeniowej oraz dynamiką ciała. I mimo, że maluch będzie 
dążył do pionizacji w kolejnych miesiącach, to komfort i jakość jego 
rozwoju nie będzie dawała mu możliwości tworzenia prawidłowych 
wzorców ruchowych. To one dają dziecku szanse na niezakłócony proces 
integracji sensorycznej, a zatem pełne wykorzystanie potencjału intelek-
tualnego, z którym przyszło na świat.

 Integrowanie się układu nerwowego dziecka musi przebie-
gać w sposób naturalny. Cały rozwój psychoruchowy dziecka powinien 
taki być. Próby przyśpieszania go, takie jak sadzanie dziecka, które 
jeszcze samodzielnie nie usiadło, stawianie, używanie chodzików, pcha- 
czy czy też prowadzanie dziecka za rączkę, nie jest dobrym pomysłem. 
Każda próba złamania zasady NATURALNEGO ROZWOJU powoduje nie 
tylko „wytrącanie” dziecka z pewnej drogi, którą jego mózg obrał, ale 
również wprowadza chaos w integrację sensoryczną. Tutaj zasada jest 
bardzo prosta. Dopóki dziecko czegoś nie zrobi samo - nie powinno 
robić tego w ogóle. Sadzanie dziecka, prowadzanie za ręce powoduje 
niestety konsekwencje widoczne w nieprawidłowej postawie ciała, 
problemie z napięciem mięśniowym, skrzywieniami kręgosłupa i dez- 
integracji sensorycznej, a więc w reakcjach dziecka na docierające do 
niego bodźce. 

 Często odczytujemy również zachowania niemowląt 
błędnie. Cieszymy się, że nasze 4 miesięczne dziecko przewraca się 
z brzucha na plecy, a ono tak naprawdę nie utrzymuje stabilnie pozycji 
na brzuchu i zwyczajnie upada. Wydaje nam się, że nasz maluch ma 
silne nogi, bo staje przy meblach, a on po prostu podciąga się na rękach, 
przy czym jego nogi praktycznie wtedy nie pracują. Maniakalnie 
wyciągamy naszym niemowlętom kciuka z buzi robiąc z naturalnego 
odruchu problem, którego tak naprawdę nie ma. Tłumaczymy ponad-
normatywne zachowanie dziecka stwierdzeniem „wyrośnie z tego”, 
„dzieci tak mają”. Otaczamy nasze dzieci tysiącem zabawek, których one 
nie potrzebują. Uzależniamy nasze ledwo urodzone dzieci od smart- 
fonów. Puszczamy piosenki z YouTube tłumacząc, że to przecież tylko 
piosenki, mimo że nasze dziecko wpatrzone jest w ekran. Liczymy na to, 
że gadające zabawki zastąpią naszym dzieciom NAS - rodziców. Z dru- 
giej strony przez pierwszy rok życia uzależniamy maluchy od nas, 
wyręczając je we wszystkim. Gdy mają 18 miesięcy mamy do nich 
pretensje, że nie opuszczają nas na krok. Zapętlamy się w błędne koło, 
przestajemy lubić nasze dzieci. Mimo iż, intuicja mówi nam, że coś może 
być nie tak, to idealizujemy swoje dzieci, a każdą próbę pomocy odbiera- 
my jak atak.

 Drogi Rodzicu! Twoje dziecko jest wspaniałe, piękne, dobre. 
Jednak świat, który stworzyliśmy sobie i jemu niekorzystnie wpływa na 
nasze organizmy. Świat, w którym żyjemy karmi dzieci zbyt dużą ilością 
bodźców. Złe dawkowanie, jak w przypadku leków, może skończyć się 
fatalnie. Być może Twoje dziecko przyszło na świat z układem nerwo- 
wym, który jest silny. Jednak, jeśli jest odwrotnie musisz być czujny. Jeśli 
dochodzisz do momentu, w którym zachowanie Twojego dziecka po 
prostu Cię martwi, codzienność jest dla was ciężarem, a myśląc o nad- 
chodzącym wieczorze masz gęsią skórkę. Jeśli przez pierwsze pół roku 
ubierasz swoje dziecko tylko w pajacyki, bo wizja ubierania w cokolwiek 
innego nie wchodzi w grę. Jeśli nie jesteś w stanie iść do łazienki, bo 
jesteś wręcz uwiązany do swojego dziecka. Wszystkie te stwierdzenia to 
wystarczający powód, aby zastanowić się nad rozwojem swojego dziec- 
ka. Może też nad tym, czy zwyczajnie nie pomóc sobie i jemu? Każda 
próba szukania wsparcia dla swojego dziecka jest najlepszym co 
możemy mu dać. Zatem spróbuj być zmianą, którą chcesz widzieć 
w swoim dziecku. Daj mu szansę na prawidłowe odnalezienie się 
w otaczającym świecie, a zatem na prawidłową integracje sensoryczną. 
Ona w dobie dzisiejszych czasów wydaje się być najbardziej znacząca 
dla rozwoju dzieci. 

Mgr Emilia Urbańska 
Terapeuta dziecięcy 

Pedagog rewalidacyjny
www.rozwijanieprzezwspieranie.pl
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Zamień leżaczek w zdrowy i bezpieczny produkt 
dla Twojego Maluszka!



PIELĘGNACJA NIEMOWLAKA
INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
- STAWY BIODROWE
DR JOLANTA STĘPOWSKA

Okres niemowlęcy jest najważniejszy w rozwoju malucha. To w tym czasie 
kształtuje się układ kostny, mięśniowy, nerwowy oraz mięśniowy. Często, 
niektóre nawyki czy zachowania mają znaczący wpływ na to, jak dziecko 
będzie funkcjonowało w przyszłości. Dlatego, tak bardzo ważna jest 
odpowiednia pielęgnacja malucha. Niestety nadal bardzo mało 
rodziców jest świadomych, jak powinna ona przebiegać  prawidłowo. 
Jednym z istotnych elementów pielęgnacji jest zadbanie o stawy biodrowe. 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1. Przewijanie niemowlaka
Podczas przewijania pamiętajmy, aby podnosić niemowlę za 
obie nóżki blisko stawów biodrowych, trzymając swoją ręką jedną 
nóżkę na wysokości uda i przedramieniem tej samej ręki potrzymać 
drugą nóżkę, zawijając przy tym ruchu pupę do góry, dzięki czemu 
stawy biodrowe są w prawidłowej pozycji zgięciowej z odwiedze- 
niem. Często popełnianym błędem jest podnoszenie niemowlaka 
za łydki/stopy jedną ręką, co ustawia stawy biodrowe w nieprawi-

dłowej pozycji przywiedzenia nóżek z dodatkową trakcją i rotacją 
wewnętrzną, co jest kompletnym przeciwieństwem pożądanego 
ustawienia. Prze- wijanie jest elementem, który wykonujemy 
każdego dnia, dlatego ważne, aby wykonywać je prawidłowo! 
Małymi kroczkami do celu. Na początku te wytyczne mogą 
wydawać się skomplikowane, jednak w rzeczywistości są banalnie 
proste, po paru próbach będą Państwo bezproblemowo, wręcz 
odruchowo przewijać swoje dziecko właśnie w ten sposób! 
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 konsekwencji takich zachowania nie zobaczymy od razu, tylko dadzą 
o sobie znać dopiero jak dziecko będzie dorosłe. Wówczas nikt 
raczej nie łączy ze sobą tych faktów.  

2. Chodzikom mówimy, NIE!
Na szczęście, popularne chodziki przestały być w modzie. Nie po- 
winniśmy wyprzedzać natury. Dziecko zacznie chodzić, kiedy 
będzie na to gotowe. Pamiętajmy, iż w rozwoju malucha nie można 
robić niczego na siłę ani niczego ułatwiać. Rozwój musi przebiegać 
w swoim tempie i to jest normalne, że u każdego malucha przebiega 
on inaczej.

Nie bójmy się swoich dzieci - cieszmy się każdą chwilą! 
Jak to zrobić?

Warto nie tylko kierować się naszym instynktem rodzicielskim, 
ale i zaczerpnąć trochę niezbędnej wiedzy w kwestii pielęgnacji 
noworodka. Oczywiście wiele czynności, które wykonują rodzice 
przy swoim dziecku są naturalne, a co za tym idzie prawidłowe i nie 
powinniśmy bać się, że zrobimy swojemu dziecku krzywdę. Każde 
niemowlę potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia mu 
rodzic swoją bliskością. Jednak warto zrobić krok dalej tzn. poza 
naturalnym „instynktem”, który posiada każdy rodzic, zawsze 
przyda się odrobina dawki wiedzy. Możemy ją uzyskać od swoich 
fizjoterapeutów, lekarzy, bądź na różnych warsztatach w tym takich 
które sama prowadzę „Warsztaty dla rodziców z zakresu pielęgnacji 
i fizjoterapii dziecięcej”. Na tego typu zajęciach specjaliści pomagają 
zrozumieć rodzicom potrzeby swojego dziecka. 

Zawsze zachęcam rodziców, aby nie bali się pytać swoich lekarzy, 
fizjoterapeutów jak prawidłowo pielęgnować swojego maluszka. 
Z doświadczenia wiem, że na wizycie kontrolnej nie zawsze wystar- 
cza czasu na pokazanie wszystkich potrzebnych elementów 
pielęgnacyjnych, dlatego zapraszam na prowadzone przeze mnie 
specjalne “Warsztaty dla rodziców z zakresu pielęgnacji i fizjoterapii 
dziecięcej”, na których w praktyce można nauczyć się prawidłowych 
czynności pielęgnacyjnych, które pozytywnie wpływają na rozwój 
naszego malca. 

Część programu warsztatów: 
“Pielęgnacja niemowlaka i małego dziecka” – wykład + zajęcia praktyczne: 
1) podnoszenie, noszenie, rozbieranie, ubieranie, przewijanie, pozycjonowanie 
2) akcesoria do noszenia (dobór chust i nosideł, prawidłowe używanie) 
3) co powinno zaniepokoić rodzica 
4) postawa symetrii 
5) kręgosłup dziecka a leżenie na brzuszku, pielęgnacja pępka u noworodka 
6) karmienie dziecka (jak karmić dziecko, aby w przyszłości uniknąć wad zgryzu i wymowy) 
7) smoczek, butelka (dobór smoczka i butelki, skutki nieprawidłowego doboru, jak długo dziecko powinno ssać smoczek)
8) kąpiel (eksplozja zmysłów czuciowych i ruchowych) 
9) masaż niemowlaka (wyciszenie siłą dotyku) 
10) odpowiadamy na pytania uczestników

Dr Jolanta Stępowska
Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Warsztaty odbywają się w Warszawie w Szpitalu Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25, 
czas trwania: 6 godzin od 9-15 w soboty, 
koszt: 399 zł (cena obejmuję parę rodziców: 2 osoby+ dziecko).  
Maksymalnie 10 par rodziców na warsztatach.

Więcej informacji i zapisy: na www.med-school.pl 
KOD RABATOWY -100 zł: MAMAVILLE 17
Więcej informacji i zapisy: www.med-school.pl | kontakt@med-school.pl | +48 531 456 186| fb: @warsztatymedschool

2. Ubranko
Nie powinno być za ciasne, nie może ograniczać ruchów w stawie. 
Niemowlę powinno mieć możliwość poruszania nóżkami na wszy- 
stkie strony tak, aby mogło wkładać je np. do buzi. Warto również 
pozwolić maluchowi poleżeć przez chwilę bez pieluszki tak, aby 
miało pełną ruchomość w stawach np. po kąpieli.  

3. Noszenie na rękach
Podczas noszenia pamiętajmy o prawidłowym rozszerzeniu nóżek, 
najłatwiej trzymać dziecko okrakiem na biodrze rodzica. Warto 
również zwrócić uwagę na pozycję trzymając niemowlę w leżeniu na 
plecach.  Gdy dziecko jest blisko serca rodzica pamiętajmy, aby nie 
przygniatać nóżek do naszego ciała. Podtrzymujemy ręką plecki i 
pupę, trzymając ją pomiędzy nóżkami dziecka, dzięki czemu 
uzyskamy pożądaną pozycję odwiedzenia w stawach biodrowych.

4. Chusty/nosidełka
Często powtarzam rodzicom, że nie można pozwolić, aby dziecko 
“wisiało” w nosidełku. Nóżki dziecka nie mogą zwisać, ponieważ 
cały ciężar malucha opiera się na spojeniu łonowym, co powoduje 
nieprawidłowe ułożenie bioderek, m.in. brak centralizacji panewki, 
który źle wpływa na ogólny rozwój stawów. Pamiętajmy też, aby 
chusty wiązać starannie zgodnie z zaleceniami specjalisty tak, aby 
kolanka dziecka były na wysokości pępka z rozszerzeniem nóżek. 
Spójrzmy na rysunek poniżej, gdzie widać te znaczące różnice.

5. Leżenie na brzuszku 
Warto jak najczęściej układać swoje pociechy na brzuszku. Niemowlę 
automatycznie przyjmie naturalną pozycję bioder tzw. żabki. W tym 
ustawieniu biodra mają najlepszą pozycję do prawidłowego rozwoju.  

Czego robić nie wolno?
1. Nie pomagać dziecku wstawać, jeśli samo nie zrobi  
tego pierwsze!
Często zdarza mi się zaobserwować, że rodzice prowadzą swoje 
dziecko trzymając je za rączki zanim samo wstanie. Niestety 
zaburza to prawidłowy rozwój stawów biodrowych, a co za tym 
idzie całego układu kostno - szkieletowego. 
Informując o tym rodziców często słyszę, że takie zachowanie nie ma 
wpływu, „przecież sam/ sama idzie”. Tak może się wydawać, bo 
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Jedzenie, przyjmowanie leków, zabawa małymi 
przedmiotami - to wszystko potencjalne sytu-
acje, w których może dojść do zadławienia. Do 
większości  przypadków zadławień u dzieci do- 
chodzi w obecności opiekunów - podczas za- 
bawy lub posiłków. Jak sobie z tym radzić? 
Jak pomóc dziecku, które się zadławiło?

 Zarówno uderzenia w okolice międzyłopatkową [ryc. 1], 
uciśnięcia klatki piersiowej [ryc. 2] oraz uciśnięcia nadbrzusza [ryc. 
3] powodują wzrost ciśnienia w klatce piersiowej i mogą spowo- 
dować usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych. W ponad 
połowie wszystkich przypadków niedrożności dróg oddechowych 
należy użyć więcej niż jednej techniki, aby usunąć ciało obce z dróg 
oddechowych dziecka.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że u niemowląt (do 12 
miesiąca życia) nie należy wykonywać uciśnięć nadbrzusza - ze 
względu na poziome ułożenie żeber może wiązać się ono z urazami 
narządów znajdujących się w jamie brzusznej. Z tego powodu 
postępowanie ratownicze będzie inne u niemowląt i dzieci powyżej 
1 roku życia.

5x

Ryc.1. Uderzenia w okolicę międzyłopatkową Ryc.2. Uciśnięcia klatki piersiowej u międzyłopatkową niemowląt
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Po wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej lub nadbrzusza należy 
ponownie ocenić stan dziecka - jeżeli przedmiot nadal nie został 
usunięty z dróg oddechowych konieczne jest ponowne wykonanie 
sekwencji uderzeń w okolicę międzyłopatkową a następnie uciśnięć 
klatki piersiowej/nadbrzusza. Na żadnym z etapów nie należy 
zostawiać dziecka samego!
Jeżeli udało się usunąć ciało obce z dróg oddechowych należy 
ocenić stan dziecka - istnieje bowiem możliwość, że fragmenty ciała 
obcego mogą nadal pozostawać w drogach oddechowych i spowo- 
dować powikłania. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
zasięgnąć porady lekarskiej. Jak już wspomniano we wcześniejszych 
akapitach, uciśnięcia nadbrzusza mogą spowodować urazy narzą- 
dów wewnętrznych, dlatego też należy rozważyć wizytę u lekarza.

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana 
ciałem obcym u nieprzytomnego dziecka
Na szczęście, jeżeli dziecko z niedrożnością dróg oddechowych 
spowodowaną ciałem obcym jest nieprzytomne lub traci przytom-
ność, należy położyć je na twardym podłożu oraz wezwać Zespół 
Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Następnie otwieramy usta dziecka i szukamy WIDOCZNEGO ciała 
obcego. Jeżeli widzimy jakiś przedmiot podejmujemy JEDNORA-
ZOWĄ próbę usunięcia go. Próby tej nie należy powtarzać, gdyż 
może to spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej do gardła 
oraz dalej do dróg oddechowych. Gdy przedmiot jest niewidoczny 
nigdy nie wkładamy palców “na ślepo”. Kolejno udrożniamy dziecku 
drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu (jedna ręka na 
czole, druga na żuchwie), a następnie podejmujemy próbę wykona-
nia 5 oddechów ratowniczych - jeżeli oddech nie spowoduje 
uniesienia się klatki piersiowej zmieniamy pozycję głowy dziecka 
przed wykonaniem kolejnej próby.
Jeżeli oddechy ratownicze nie wywołają żadnej reakcji (poruszanie się, 
kaszel, spontaniczny oddech) niezwłocznie przechodzimy do uci- 
śnięć klatki piersiowej bez uprzedniej oceny układu krążenia. 
Postępujemy zgodnie z algorytmem [ryc. 5] podstawowych zabie- 
gów resuscytacyjnych (BLS).
Wykonujemy RKO przez ok. 1 minutę (5 cykli po 15 uciśnięć i 2 
wdechy) zanim wezwiemy Zespół Ratownictwa Medycznego. 
Resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuujemy do momentu 
wyczerpania sił ratownika, przejęcia poszkodowanego przez ZRM 
lub odzyskania przez poszkodowanego funkcji życiowych.
Jeśli dziecko zaczyna odzyskiwać przytomność i wykonywać 
spontaniczne ruchy oddechowe, układamy je w pozycji bezpiecznej 
i obserwujemy oddychanie i stan przytomności do momentu 
przybycia ZRM.
 
Opracowano na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resus-
cytacji 2015 (ERC2015).

Jak rozpoznać obecność ciała obcego w drogach 
oddechowych?
Gdy ciało obce dostanie się do dróg oddechowych dziecka, 
zareaguje ono kaszlem próbując je usunąć - jest to najbardziej 
fizjologiczna metoda ewakuacji ciała obcego z dróg oddechowych, 
a spontaniczny kaszel jest zdecydowanie bardziej efektywny niż 
jakikolwiek rękoczyn wykonywany przez świadków zdarzenia.
Jeżeli kaszel staje się nieefektywny (brak słyszalnych dźwięków, 
szybko postępująca sinica, utrata przytomności) oznacza to, że ciało 
obce blokuje drogi oddechowe całkowicie lub prawie całkowicie, co 
może szybko prowadzić do uduszenia dziecka - wtedy należy JAK 
NAJSZYBCIEJ podjąć czynności ratunkowe. Niedrożność dróg 
oddechowych spowodowana ciałem obcym charakteryzuje się 
bardzo szybkim, nagłym początkiem zaburzeń oddychania 
z kaszlem, dławieniem się, a także świstem wdechowym.

Postępowanie w zadławieniu
Jeżeli dziecko połknęło jakiś przedmiot i zaczyna kaszleć nie 
podejmuj żadnych interwencji, gdyż może to doprowadzić do 
przemieszczenia się ciała obcego, nasilenia objawów lub, w najgorszym 
przypadku, spowodować całkowitą niedrożność dróg oddecho- 
wych. W takiej sytuacji zachęcaj je do kaszlu i stale kontroluj jego 
stan.
Jeżeli kaszel staje się nieefektywny, a dziecko nie może wydobyć 
z siebie żadnego dźwięku lub pojawjają się tylko świsty, natychmiast 
zawołaj pomoc (999 lub 112) i oceń stan świadomości dziecka. Gdy 
jest ono nadal przytomne wykonaj do 5 uderzeń w okolicę 
międzyłopatkową (jak pokazano na ryc. 1). Gdy te są nieskuteczne, 
wykonaj do 5 uciśnięć klatki piersiowej (do 12 m-ca życia) lub 
uciśnięcia nadbrzusza (powyżej 1 r.ż.). Stale przy tym kontroluj stan 
jamy ustnej. Czynności te mają na celu zwiększenie ciśnienia 
w klatce piersiowej i mogą spowodować usunięcie ciała obcego 
z dróg oddechowych. 

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u niemowląt 
i dzieci
By wykonać uderzenia w okolicę międzyłopatkową u dzieci należy 
je pochylić do przodu i nasadą dłoni mocno i pewnie uderzyć 
pomiędzy łopatki. Do 5 prób, stale kontrolując stan jamy ustnej.
Niemowlęta należy ułożyć na naszym przedramieniu głową w dół, 
aby wykorzystać także siłę grawitacji. Przedramię można położyć 
na swoim udzie/kolanie. Należy pamiętać, żeby bardzo ostrożnie 
podtrzymywać głowę tak, aby nie uciskać na tkanki miękkie pod 
żuchwą, gdyż może to nasilić niedrożność dróg oddechowych.
Uderzenia wykonujemy j/w.

Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt
W celu wykonania uciśnięć nadbrzusza u dziecka należy stanąć lub 
uklęknąć za nim, objąć jego tułów, a swoje ramiona umieścić pod 
ramionami dziecka. Następnie położyć zaciśniętą pięść na brzuchu 
dziecka pomiędzy pępkiem a dolną częścią mostka, a następnie wy- 
konać 5 uciśnięć nadbrzusza wykonując jednym ruchem pociągnię-
cie do siebie i do góry.

Ryc.5. 
Algorytm podstawowych zabiegów ratujących życie u dzieci
poszkodowanego przez ZRM lub odzyskania przez poszkodowanego 
funkcji życiowych.
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Wózek dla dziecka możemy kupić jako pojedynczy model, zestaw 
2w1 lub 3w1. Pojedynczy model to najczęściej sam wózek space-
rowy, choć producenci coraz częściej proponują wózki spacerowe, 
pełniące jednocześnie funkcję wózka głębokiego, dzięki możliwości 
dokupienia miękkiej gondoli. Zestaw 2w1 to wózek głęboki oraz 
spacerowy. To ten sam stelaż, jedynie zmienia się to, co na ten ste- 
laż nakładamy. Będzie to albo gondola - odpowiednia od pierw- 
szych dni życia do około pół roku, albo siedzisko spacerowe - od 
momentu, kiedy dziecko potrafi samo siedzieć, do wieku 3-4 lat, 
zależnie od wytrzymałości siedziska. Zestaw 3w1 jest powiększony 
o fotelik samochodowy 0-13 kg, który jest niezbędny do podróży 
samochodem.

Miejsce spacerów
Najważniejszym, co definiuje odpowiedni wózek, jest jego dostoso-
wanie do pokonywanej nawierzchnI, którą się poruszamy. Jeśli 
wiecie, że będziecie spacerować głównie w mieście, po płaskich 
chodnikach i równych drogach, warto wybrać wózek, który ma 
amortyzację, jednak nie jest to najważniejszy element. Dla wózków 
typowo miejskich ważniejsza jest dobra zwrotność, gwarancja 
wygody dziecka i niewielkie rozmiary, żeby łatwo było spacerować 
w wąskich uliczkach, czy alejkach sklepowych. Przy częstszych 
spacerach w trudniejszym terenie, na przykład w lesie, czy po 
nieutwardzonej, wyboistej drodze, bez wątpienia potrzebny jest 
wózek do zadań specjalnych. Taki charakteryzuje się dobrą, często 
podwójną amortyzacją, kołami pompowanymi o wysokich 
możliwościach amortyzacyjnych i najczęściej większą wagą, co 
przekłada się na ich stabilność.

Częste podróże
Jeśli jesteście rodziną, która często podróżuje po świecie, szczegól-
nie samolotami, najlepszy będzie wózek lekki, poręczny i kompak-
towy, który zmieści się w luku bagażowym samolotu. W przypadku 
częstych wycieczek samochodowych, szczególnie długich, ważne 
jest, aby wózek łatwo i intuicyjnie się składał do niewielkich 
rozmiarów. Dobrym rozwiązaniem są również składane gondole.

Pomoc specjalistów może być kluczowa
Z naszego wpisu uzyskaliście wiele najważniejszych informacji, 
które pomogą Wam w wyborze najlepszego wózka. Ciężko jest 
jednak zrobić to całkowicie samodzielnie, dlatego przed podjęciem 
ostatecznej decyzji zachęcamy do odwiedzenia salonu BoboWózki 
przy Alei Jana Pawła II 31 w Krakowie. Tam od poniedziałku do 
soboty możecie liczyć na pomoc wykwalifikowanych specjalistów, 
którzy rozumieją wszystkie potrzeby rodziców i potrafią pomóc 
w wyborze najlepszego wózka i fotelika samochodowego. 
BoboWózki to firma z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, 
która ma już 18 salonów w całej Polsce.

JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ
WÓZEK DZIECIĘCY?
Wybór wózka dziecięcego nie jest łatwym zada- 
niem, szczególnie, że oferta producentów jest nie- 
zwykle bogata, a propozycji pojawia się coraz 
więcej. Czym się kierować, żeby wybrać najlepszy 
wózek, który spełni oczekiwania? Pomożemy!

artykuł sponsorowany
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Po pierwsze: wybierz fotelik samochodowy odpowiedni do 
wagi, wzrostu i wieku Twojego dziecka. Foteliki samochodowe dla 
dzieci dzielą się na pięć grup wagowych: fotelik samochodowy dla 
niemowląt montowany tyłem do kierunku jazdy - grupa 0+ 
(0-13kg), fotelik dla dzieci od około roku do 3-4 lat - grupa I 
(9-18kg), siedzenie podwyższające z oparciem - grupa II-III 
(15-36kg). Uwaga: używanie podwyższenia bez wysokiego oparcia 
w przedziale 22-36kg nie jest już obecnie zalecane.

Po drugie: sprawdź statystyki fotelików w crashtestach. 
W serwisie fotelik.info na stronie testy fotelików znajdziesz prawie 
700 wyników takich testów przeprowadzonych m.in. przez ADAC - 
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ÖAMTC - Automobil 
Motorrad Touring Club Reisen Touristik, The AA Motoring Trust, 
ANWB Netherlands i pozostałe zrzeszone europejskie kluby. 
Serwis fotelik.info poleca te foteliki, które osiągnęły we wspomnia- 
nych niezależnych testach fotelików minimum ocenę 3.

Po trzecie: Zanim kupisz fotelik dziecięcy, koniecznie przymierz 
go w samochodzie. Robimy to na co dzień w naszym Centrum 
edukacyjnym w Krakowie. Robią to też dobre sklepy. Nie każdy
fotelik da się poprawnie i stabilnie zamocować w Twoim samocho-
dzie. Analizując testy fotelików wybierz więc dwa lub trzy modele,  

które przymierzysz. Stabilne mocowanie fotelika jest jednym 
z najważniejszych czynników, które wpływają na bezpieczeństwo 
Twojego dziecka w samochodzie.

Po czwarte: zanim kupisz cokolwiek poświęć 40 minut 
i przeczytaj instrukcję obsługi fotelika oraz artykuły, które omawiają 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem Twojego dziecka w samo- 
chodzie. Te 40 minut może Cię ustrzec przed błędem lub nawet 
tragedią. Lepiej to wiedzieć przed wypadkiem, po wypadku może 
być za późno.

Albo po prostu:
Umów się z nami na spotkanie, podczas którego dobierzemy 
idealny fotelik dla Twojego dziecka, idealnie dopasowany po 
przymiarkach do Twojego samochodu. Zapraszamy od wtorku do 
soboty do naszego Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa 
fotelik.info ul.Kornela Makuszyńskiego 7.
Kilka miesięcy temu spełniły się nasze marzenia! Pracujemy pod 
dachem w WIELKIM i czyściutkim garażu. Ciepło w zimie, chłodno 
latem i ani deszcz, ani śnieg Ci za koszulę nie leci ;-) Brzmi to 
nieprawdopodobnie, ale u nas wjeżdżasz własnym samochodem 
pomiędzy półki z fotelikami! W tym czasie Twoja żona/mąż piją 
kawę, a Twoje dziecko bawi się na naszym niezależnym od pogody 
placu zabaw.

Tu ZOBACZYSZ, PRZYMIERZYSZ, WYBIERZESZ i KUPISZ
idealny fotelik samochodowy dla Twojego dziecka. 
Zadzwoń na 576 484 835 lub 12 378 39 46
i umów się na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. 

JAK WYBRAĆ FOTELIK
SAMOCHODOWY DLA DZIECKA?
Chcesz zapewnić bezpieczeństwo Twojemu
maleństwu, przeczytałaś(eś) już całe mnóstwo 
infor- macji w internecie, ale wciąż czujesz się 
zagubiona(ny) w morzu sprzecznych informacji 
i w końcu nie wiesz, który fotelik wybrać? 
Chętnie Ci pomożemy!

artykuł sponsorowany



CHUSTY DO NOSZENIA DZIECI DLA 
RODZICÓW, KTÓRZY CENIĄ SOBIE 

NOWOCZESNE 
WZORNICTWO I WYSOKĄ JAKOŚĆ. 

PROJEKTOWANE I TKANE Z PASJĄ 

W POLSCE.

POZNAJ ŚWIAT RODZICIELSTWA 

BLISKOŚCI 

KENHURU.COM

ORGANIZERY I TORBY DO WÓZKÓW

.  WODOODPORNE
.  REGULOWANE ZACZEPY I PASEK W KOMPLECIE

.  7 KIESZENI
.  POLIESTER LUB ECOSKÓRA

.  PONAD 50 WZORÓW
.  CENY JUŻ OD 89zł

www.ninki.pl @sklepninki

-10%
KOD RABATOWY:

MAMAVILLE





szyjwdomu

Wszystko 
o szyciu w domu 

dla Ciebie i rodziny

szyjwdomu.pl



na hasło mamaville
ważny 10 dni od daty targów

Zapraszamy do Nordville.pl 
po mięciutkie kocyki 

i niepowtarzalne dodatki 
do pokoików dziecięcych 

wykonane z wysokojakościowych 
i certyfikowanych materiałów.

!"#"$%
&'(%

* ręcznie robione

* z antyalergicznych materiałów

* mięciutkie i puszyste

WWW.PRZYTULAKI.COM.PL
przytulaki@przytulaki.com.pl

Szydełkowe przytulanki tworzone z pasją



Zapraszam serdecznie do miejsca, 

gdzie limitem jest jedynie Wasza 

wyobraźnia! 

Wszystkie sprzedawane produkty 

są projektowane oraz produkowane 

w Polsce. Kupując moje produkty masz 

pewność, że są wykonane z pełnym 

zaangażowaniem, sercem i wiarą, że każde 

dziecko może i potrafi ...

WWW.POMYSLOWAMAMA.PL >
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Sklep Pomysłowa Mama powstał z potrzeby jednej mamy - pedagoga. Powstał, aby ułatwiać rodzicom, pedagogom, wychowawcom a przede wszystkim dzieciom zrozumienie rzeczy trudnych i skomplikowanych , które wcale takie być nie muszą. 

>>>

Z MIŁOŚCI DO DZIECI
Z MYŚLĄ O RODZICACH

www.gadzetydlamam.pl
tel. 889396439

biuro@gadzetydlamam.pl

Kod do w y korz ystania n a 
pl at for mie Mamavil le 

i  w sk lepie w w w.e koubr ank a.pl
Cz as t r wania promocj i  -  31. 12.2019 r 

Kod r abatow y-20%  Has ło:  e ko20

ekonomicz ny 

hit

przed łużacz 

do body



POMYSŁOWE
NOWOŚCI

NOWOŚCI
MAMAVILLE

POLECA
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BABICE

Najnowsza kolekcja bucików z włoskiej 
skóry - "Kwiaty Polskie" prosto z zielnika. 
Idealne dla każdej dziewczynki. Kapciusz-
ki w całości wykonane są ze skóry natu- 
ralnej. Miękka, zamszowa podeszwa 
pozwala na masowanie receptorów. Kap- 
ciuszki są w pełni oddychające. Zalecane 
są przez Lekarzy Pediatrów i Ortopedów 
jako alternatywa do chodzenia boso. 
Stópka jest chroniona, ale nie ogranicza- 
na. Jako jedyne w Polsce posiadają 
certyfikat TÜV Nord.

Kaola-kid to wyjątkowa marka odzieży 
dziecięcej. Lubią kolory i odważne wzory 
ale cenią także wygodę. Wszystkie produ- 
kty powstają w Polsce przy użyciu 
najwyższej jakości bawełny organicznej 
z Certyfikatem GOTS.
Czerpią inspiracje z ich stylu życia i  pasji - 
kitsurfingu, wspinaczki, snowboardu pod- 
róży, wypadów motocyklowych. Ich wzo- 
ry nie należą do typowo dziecięcych – 
wyróżnia ich odważna kolorystyka i uni- 
kalne wielokolorowe motywy kwiatów 
dżungli, podróży, przyrody.

KAOLA KID

WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE NA MAMAVILLE.PL

BabySteps ciągle bada potrzeby swoich 
najbardziej wymagających klientów, któ- 
rymi są dzieci. Chcąc zapewnić im jak naj- 
lepszy rozwój, stale poszerza swą wiedzę 
i udoskonala ofertę o innowacyjne roz- 
wiązania. Tym razem, chcąc pogodzić 
kojący wpływ huśtania z bezpiecznym 
i głębokim snem, proponuje podwieszaną 
kołyskę NewBorn Swing w przepięknej 
kolorystyce. To rozwiązanie, które nie 
tylko wspiera rozwój intelektualny i emo- 
cjonalny dziecka, ale wyjątkowo prezen-
tuje się w każdym wnętrzu, przynosząc 
jednocześnie chwilę wytchnienia zmęczo- 
nym rodzicom.

BABYSTEPS

Puf maxi pomieści kilkoro dzieci lub do- 
rosłych. Idealnie sprawdzi się w pokoiku 
dziecięcym. Jest bardzo wygodnym sie- 
dziskiem lub leżanką.  Posiada zdejmo- 
wany pokrowiec, który z powodzeniem 
można prać w pralce.

KIDSPACE

NOWOŚCI

Tablica manipulacyjna Woobiboard to bez 
wątpienia świetny wybór, jeżeli szukasz 
pomysłu na kreatywny prezent dla swo- 
jego dziecka.
Tablice zostały zaprojektowane tak, aby 
skupiały uwagę dziecka na długo jed- 
nocześnie bawiąc, rozwijając jego zmysły 
i zdolności motoryczne.
Model PREMIUM PODWÓJNA sprawdzi 
się zarówno dla rączek ciekawskiego 
brzdąca, rodzeństwa, jak i do użytku przez 
dzieci w sali zabaw, przedszkolu, żłobku, 
kawiarni lub innym punkcie przeznaczo-
nym dla dzieci.
Tablice Woobiboards mogą być personali- 
zowane, lub pozostać bez napisu.

WOODIBOO

Przedłużacz do body to prosty sposób na 
wydłużenie bodziaka. Dzięki niemu mo- 
żesz dłużej korzystać z ubranka, a tym 
samym oszczędzasz na kupowaniu no- 
wych body dziecięcych lub dłużej cie- 
szysz się swoimi ulubionami ubrankami, 
z których dziecko "wyrosło". Przedłużka 
pasuje do większości body sprzedawa- 
nych na rynku w każdym rozmiarze. Za- 
trzaski bezniklowe. Materiał o wyjątko- 
wej gładkości, bezpieczny dla dziecka.

EKO UBRANKA



MOMENTY MALUSZKA karty do zdjęć
Wystarczy zrobić zdjęcie z odpowiednią 
kartą i wpisać datę. Teraz już zawsze 
możesz wracać do najważniejszych 
momentów twojego maluszka! Zestaw 
składa się z 30 pięknie ilustrowanych kart 
do zdjęć i legendy z osią czasu, na której 
możesz zaznaczyć najważniejsze momen- 
ty z życia twojego maluszka. Upamiętnij 
wspólne chwile tworząc jedyną, niepow-
tarzalną historię, Waszą własną foto-his-
torię. Doskonałe na prezent dla przyszłej 
mamy i świeżo upieczonyrodziców. 

TATA ROBI KSIĄŻKI

Nowa kolekcja „Cherry Baby” zaprasza 
Was do wyjątkowego, inspirowanego na- 
turą świata Hey Popinjay. Nic tak nie 
wprawi Was i Waszych Maluszków we 
wspaniały nastrój na nadchodzące cieple 
dni jak pełne soczystych barw, egzotyczne 
wzory.
Z sezonu na sezon marka zaprasza Was 
w coraz dalsze podróże, dlatego też przy 
przy wspólnej kolekcji Mamaville & Hey 
Popinjay nie mogło tego zabraknąć.
 Wybierzcie się razem z nami do dalekiej, 
kwitnącej Australii, pełnej słońca, koloru 
i słodkich koali.

HEJ POPINJAY

Wielka zmiana nie przyjdzie sama. Musi- 
my o nią zawalczyć i pokazać naszym dzie- 
ciom, jak to robić. W duchu ZERO-WASTE   
pomyslowamama.pl  wyprodukowała wie- 
lorazowe torebki, które są pierwszym 
krokiem w stronę redukcji wszechobecne-
go plastiku w naszym życiu... 
Zastąpienie reklamówek torbami wielora-
zowymi to najprostsza rzecz, jaką możesz 
zrobić, by zminimalizować ilość zużywane-
go plastiku. Zajmują mało miejsca, zro- 
bione są z końcówek serii, odpadów dzia- 
ninowych, występują w kilku rozmiarach. 
Pokaż dzieciom, że używanie ich jest  banal- 
nie łatwe. One uczą się przez naśladowan-
ie - bądź więc dla nich najlepszym przykła- 
dem. Dostępne w 3 rozmiarach: 
L,M i S oraz 2 kolorach.

POMYSŁOWA MAMA

WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE NA MAMAVILLE.PL

Wyjątkowa huśtawka VelvetSwing dla 
najmłodszych dzieci z możliwością per- 
sonalizacji. Dopracowane detale, piękny, 
jasny kolor i niebanalny wygląd. Huśtaw-
ka BabySteps to gwarancja bezpiecznej 
i dobrej zabawy. Produkt został precyzy-
jnie wykończony z dbałością o każdy 
szczegół. Wesołe uszka i ozdobne chwo- 
sty zachęcają do kreatywnego spędzenia 
czasu z dzieckiem w domu, a przy tym są 
prawdziwą ozdobą dziecięcego pokoju. 
Materiał: drewno, liny bawełniane oraz 
HIT – dzianina velvet pikowany. Maksy-
malne obciążenie do 20 kg.

BABYSTEPS

Łóżko  domek w stylu  skandynawskim  to  
spełnienie marzeń każdego dziecka ale  
nie tylko, bo będzie również cieszył oko 
rodziców. 
To nowy designerski hit - piękno połączo- 
ne z użytecznością. Łóżko w kształcie dom- 
ku  spełnia  swoją  role  sypialnianą  ale jest  
też  oazą,  bazą  do  zabaw,  wyciszeni czy-
tania bajek, pogaduch z przyjaciółmi.  
Domek wykonany jest z litego drewna 
klasy A/A. Łóżka testowane przez dzieci 
i w 100% bezpieczne, stabilne i solidne 
ponieważ deski łączone są specjalnym 
systemem a nie klejone.    

WOODLOOK

NOWOŚCI
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Muślinowa pościel wykonana z wysokiej 
jakości tkaniny naturalnej, która jest 
uważana za jedną z najczystszych i najde- 
likatniejszych tkanin.
Niezwykła lekkość muślinowej pościeli 
wpływa na jej oddychalność zmniejszając 
tym samym ryzyko przegrzania dziecka 
dzięki czemu zapewnia odpowiedni po- 
ziom ciepła.
Pościel muślinowa polecana jest od pierw- 
szych chwil życia dziecka.

BABY DEKOR







LOKALNE

UBRANKA Z ODCZEPIANYMI PLECAMI. 
DOSKONAŁE PODCZAS PODRÓŻY. 
IDEALNE DLA NIEMOWLAKA. 
www.brummciuch.pl

NA HISZPAŃSKIE LALKI ASI
I DREWNIANE ZABAWKI MOOVER 
W SKLEPIE WWW.TODLER.PL  

KOD 
RABATOWY 
-15% 

WPISZ KOD RABATOWY: MAMAVILLE 
WAŻNY DO KOŃCA MAJA 2019



LOKALNELOKALNE
WARSZAWA

WROCŁAW

POZNAŃ

MIEJSCA I USŁUGI
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BOBO WÓZKI

PICCOLINO - SZKOŁA RODZENIA

OKIEM ŻONY I MATKI
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BoboWózki to profesjonalne sklepy, które specjalizu-
ją się w sprzedaży luksusowych wózków dziecięcych 
i najbardziej bezpiecznych fotelików samochodo- 
wych, w tym fotelików RWF. Ogniskowanie działań 
wokół wózków dziecięcych oraz fotelików samocho-
dowych sprawia, że sklepy BoboWózki mogą zaofe-
rować Państwu specjalistyczne, wyselekcjonowane 
produkty, które spełniają najwyższe normy jakości 
i bezpieczeństwa.

Naszą misją jest przygotowanie kobiet do porodu i opieki 
nad noworodkiem. W szkole rodzenia kładziemy nacisk na 
zajęcia praktyczne, u nas nauczysz się m.in.
- pierwszej pomocy, 
- kąpieli noworodka, 
- noszenia dzieci. 
Przeszkoliliśmy ponad 6000 absolwentów, mamy 8 letnie 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. W ofercie 
znajdziesz również opiekę fizjoterapeutyczną, ćwiczenia 
fitnessowe dla kobiet, sesje fotograficzne, chustonoszenie 
i wiele, wiele innych.

WWW.SALONDZIECIECY.PL
al. Jana Pawła II 31, 31-864 Kraków
e-mail: krakow@salondzieciecy.pl

WWW.PICOLINO.PL
ul. Smolki 5 (róg Kalwaryjskiej)

tel: 883 608 832

FOTELIKI SAMOCHODOWE
DLA DZIECI

Umów się z nami na spotkanie, podczas którego dobie- 
rzemy idealny fotelik dla Twojego dziecka, idealnie do- 
pasowany po przymiarkach do Twojego samochodu. 
Zapraszamy od wtorku do soboty do naszego Krako- 
wskiego Centrum Bezpieczeństwa.

WWW.FOTELIKI.INFO
Centrum edukacyjne i sklep specjalistyczny 
ul. Kornela Makuszyńskiego 7
31-752 Kraków  
tel: + 48 576 484 835  
tel: + 48 12 378 39 46
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BOBO WÓZKI

BoboWózki to profesjonalny salon, który specjalizuje 
się w sprzedaży wózków oraz fotelików dziecięcych. 
W rozbudowanej ofercie znajdują się wózki wielo-
funkcyjne, spacerowe oraz bliźniacze. BoboWózki 
mogą zaoferować Państwu specjalistyczne, wyselek-
cjonowane produkty, które spełniają najwyższe 
normy jakości i bezpieczeństwa. Przeszkolona i pro- 
fesjonalna załoga pomoże Państwu w dokonaniu 
najlepszego wyboru.

Serdecznie zapraszamy:)

WWW.SALONDZIECIECY.PL
Łostowicka 4
80-121 Gdańsk
tel. 58 3220767

ANIMIKA STUDIO

 Piękne chwile mogą trwać jeszcze dłużej... 
Maleńkie stópki, drobniutkie paluszki, poczucie bezpie- 
czeństwa, gdy maluszek wtula się w mamę... A mama jest 
całym światem. Za tydzień już nie będzie tak samo. 
Za miesiąc, za rok. Będzie inaczej. Też pięknie ale inaczej...
Te momenty się liczą, zachowajmy je więc na dłużej, nie 
tylko w pamięci.

Sesje noworodkowe wykonujemy w ciągu pierwszych
dwóch tygodni życia maleństwa, dlatego zapraszam
do rezerwowania terminów sesji, kiedy maluszek jest 
jeszcze w brzuszku.

WWW.ANIMIKA-STUDIO.PL
@animikaphoto

tel. 577 993 220

FOTELIKI SAMOCHODOWE
DLA DZIECI

Foteliki samochodowe są specjalnością firmy Akpol Baby. 
Od ponad 20 lat działamy w branży dziecięcej dlatego rynek 
fotelików samochodowych śledzimy od jego powstania. 
Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu jakie zdobyliśmy 
w tym czasie mogliśmy podjąć współpracę w zakresie 
dystrybucji z holenderskim  producentem fotelików samo- 
chodowych - globalną marką  Nuna. Oferta fotelików samo- 
chodowych w naszym sklepie to szeroki wachlarz produk-
tów bezpiecznych, dopasowanych do potrzeb każdego 
dziecka i rodzica. Zapraszamy do odwiedzenia naszych 
sklepów stacjonarnych gdzie mogą Państwo liczyć na 
fachową pomoc naszych specjalistów.

WWW.AKPOLBABY.PL
Sklep Akpol Baby GDAŃSK

ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk
tel. (58) 345 42 26

e-mail: sklep@akpol.com.pl
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SOPHIE & THE PICTURE
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SESJE CIĄŻOWE, 

DZIECIĘCE I RODZINNE

Każdy z nas ma inne potrzeby, oczekiwania względem 
nosidełka oraz co najważniejsze różną budowę ciała. Dla 
każdego będzie pasowało więc inne nosidełko. Jedni 
wybiorą model ze sztywnym pasem biodrowym a inni 
z miękkim, bardziej chustowym. Osoby szczuplejsze będą 
potrzebowały innego nosidełka niż osoby z większym 
rozmiarem. W sklepie mamy koło 30 różnych producentów, 
nosidełka różnią się często detalami, na które na początku 
nie zwracamy uwagi natomiast później mogą się okazać dość 
istotne. 

WWW.SOPHIEANDTHEPICTURE.COM

WWW.CARRYLOVE.PL
Twój sklep z chustami i nosidłami

Anielewicza 37, 01-057 Warszawa

GRANATOVO

W sercu Mokotowa, przy samym metrze znajdziesz 
miejsce, w którym kobieta w ciąży poczuje się zaopieko- 
wana. GranatOVY showroom to miejsce gdzie znajdziesz 
ubrania na okres ciąży, do porodu i do karmienia, Pod- 
powiemy co przyda się w szpitalu, a co jak już karmisz 
już kilka miesięcy. Kupisz u nas mądre książki, które 
przeprowadzą Cię przez ciąże, poród i karmienie piersią. 
Skompletujesz wszystko co powinno znaleźć się w tor- 
bie do szpitala i w czym będzie Ci wygodnie karmić 
w domu oraz na wielogodzinnych spacerach z dzieckiem. 
W granatOVO nie będziemy się mądrzyć na temat poro- 
dów, ale chętnie o nich porozmawiamy i podzielimy się 
doświadczeniami.  

WWW.GRANATOVO.COM

sophieandthepicture@gmail.com
Sophie&the picture/IwonaSokulska
iwonasokulska

ul. Dąbrowskiego 36
Warszawa
tel. 535 185 485
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DOBRE ZDJĘCIA

Dobre zdjęcia powstają tam, gdzie Wy czujecie się najlepiej 
i najbardziej naturalnie. W miejscach, z którymi wiążą się 
wasze najlepsze historie i które przywołują uśmiech na 
twarzach. Dobre zdjęcia to coś, co zostanie z Wami na 
zawsze i przywoła wspaniałe wspomnienia.
Jeśli chcecie, abym opowiedziała waszą historię i pokolo- 
rowała ją swoimi optymistycznymi kredkami, piszcie 
śmiało! Będzie mi bardzo miło Was poznać!
 Pstrykam:
Naturalne sesje lifestyle w domu lub w plenerze
Sesje noworodkowe
Rodzinne sesje okolicznościowe

WWW.DOBREZDJECIA.COM
dobrezdjecia.4you
dobre_zdjecia
tel. 663-665-397

FEMIPLACE
treningi i fizjoterapia kobiet

Studio treningowe dedykowane potrzebom kobiety 
na każdym etapie ich życia:
- trening personalny dla kobiet w ciąży
- Core&Miednica - funkcjonalny trening medyczny dla  
   kobiet po porodzie
- MenoActive – trening dla kobiet 45+
- fizjoterapia uroginekologiczna
- diagnostyka posturalna i funkcjonalna ciała
 
Poznaj nową jakość treningu personalnego!

WWW.FEMIPLACE.COM.PL
Studio Femiplace

ul. Racławicka 27, Wrocław
tel. 660 777 445

3 KIWI BABY

3kiwi baby to wyselekcjonowane produkty światowych 
producentów w segmencie premium oraz luksusowym. 
Zwracamy szczególną uwagę na jakość, wzornictwo 
oraz pochodzenie wszystkich oferowanych przez nas 
pozycji dla całkowitego bezpieczeństwa dzieci oraz 
satysfakcji ze strony rodziców. 

WWW.3KIWI.PL
Popowicka 26

54-237 Wrocław
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Skompletuj idealna wyprawke dla swojego dziecka

www.funwithmum.com



ZAJĘCIA TANECZNE DLA NAJMŁODSZYCH!

Świat dziecka to kraina, w której każdy dzień wypełniony jest zabawą, odkrywaniem oraz zdobywaniem 
umiejętności. Wiemy, jak ważny jest rozwój w pierwszych latach życia, dlatego łącząc te trzy aktywności, 

stworzyliśmy zajęcia przeznaczone specjalnie dla najmłodszych.

Każda lekcja składa się z nauki tańca, ćwiczeń rytmicznych oraz ogólnorozwojowych gier i zabaw. 
Dzięki temu Twoje dziecko, cudownie spędzając czas, nie tylko zdobędzie umiejętności taneczne oraz 
pracy w grupie ale wzmocni również pewność siebie, koncentrację czy koordynację ruchową.
Odpowiednio dobrane grupy wiekowe pozwolą Twojemu dziecku poznać rówieśników i nawiązać nowe 

przyjaźnie.

Naszą misją jest dać najmłodszym tancerzom radość, bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

...a podczas gdy Twoje dziecko odkrywa świat tańca, Ty możesz zainwestować w swój rozwój i dołączyć 
do nas na zajęciach odbywających się równolegle na drugiej sali.

UL.KIJOWSKA 7, 03-743 WARSZAWA     |     TEL: 789 413 043     |     RECEPCJA@DWBAK.PL

WWW.DWBAK.COM



oryginalne produkty
w trosce 

o dobry sen dziecka

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7lok.u7 
03-984 Warszawa
 +48 504 100 708
biuro@4angels.pl

Mrucząco - Szumiący
Króliczek MRUUMI

Jedyna usypiająca zabawka w Polsce
z dźwiękiem 

NATURALNEGO MRUCZENIA KOTA.
Łagodne wibracje i miarowy sygnał,

dają niemowlakowi ukojenie przy kolkach
i ząbkowaniu oraz relaksują i tulą do snu.

. posiada CRYsensor
. 3 rodzaje białego szumu - mruczenie kota,

bicie serca matki, szum suszarki 
. bezpieczna od 0+

* BADANIA NAUKOWE DOWODZĄ, ŻE WIBRACJE MRUCZENIA
KOTA UŚMIERZAJĄ BÓL, POMAGAJĄ SIĘ WYCISZYĆ I ZASNĄĆ.

www.mruumi.pl

MRUUMI NA SPOKOJNY SEN





ANLUX KIDS
ODKRYJ GENIUSZA W SWOIM DZIECKU

MATY MAŁEGO ODKRYWCY

ANLUX
KIDS

ANLUX
KIDS

ANLUX
KIDS



prywatne cięcia cesarskie
usuwanie endometriozy
leczenie nietrzymania moczu
usuwanie mięśniaków
laparoskopia kobieca
histeroskopia kobieca
ginekologia estetyczna

Zapraszamy!

www.szpital.medfemina.pl
tel.71 333 000 3     /    e-mail: szpital@medfemina.pl

Komfort i bezpieczenstwo dla Ciebie!



www.kreatywnemaluchy.pl

KREATYWNE MALUCHY
powstały z miłości do dzieci

i potrzeby zapewnienia im
jak najlepszego rozwoju

i świetnej zabawy.










