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Portfolio: Content Marketing 

 

KOBIECOŚĆ.INFO – portal skierowany do kobiet, poświęcony zdrowiu intymnemu, seksualności 

oraz relacjom, promujący produkty firmy Biomed. 

 

Reportaż – testowanie aplikacji internetowej: 

 

Wszyscy mają Tindera. Mam i ja! 

Tinder, Tinder, Tinder… Maciek zafiksował się kompletnie. O niczym innym nie gada. Rozumiem, 

że się przeprowadził i doskwiera mu samotność. Ale ile można? 

Kiedy pierwszy raz poinformował nas łaskawie, że zamiast wyjść na miasto, idzie spotkać się z 

dziewczyną  

z Tindera zrobiliśmy wielkie oczy. „Co Ty seks masz zamiar uprawiać z dziunią z internetu” – zapytał 

znajomy. „No co Ty, stary. To NIE TYLKO do tego służy” – odpowiedział. Wymieniliśmy między sobą 

znaczące spojrzenia, uśmiechając się pod nosem. Kiedy po dwóch miesiącach Maciek przyszedł z 

uroczą Darią na imprezę… z wrażenia opadły nam wszystkim szczęki. 

Zachwycona randkowym sukcesem kolegi postanowiłam zaaplikować sobie możliwość 

poszukiwania męskich perełek przez najpopularniejszą apkę XXI wieku. 

Łatwo, szybko, tanio? 

Konto zintegrowane z Facebookiem daje mi mocno w kość, bo zamiast przeglądać potencjalnych 

albo jak kto woli przyszłych-niedoszłych tracę czas na odpowiednie skonfigurowanie profilu. 

Zdjęcie, ustawienia lokalizacji, opis… Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale że aż tak trudno? To miała 

być łatwa, szybka i tania rozrywka! 

Zamiast kawy – trójkącik 

3, 2, 1… Zaczynamy! Kiedy moim oczom - zamiast zdjęcia największego przystojniaka w mieście - 

ukazuje się czarny baner z rażącym po oczach czerwonym napisem: „Jest nas dwóch, skorzystasz?” 

zaczynam się zastanawiać, co ja tutaj robię? 
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Krzyżyk. Oddycham z ulgą, kiedy wizja trójkąta z dwoma napalonymi samcami Alfa znika mi sprzed 

oczu, a następna karta pokazuje całkiem sympatycznego z twarzy (dla jasności: sympatyczny 

znaczy sympatyczny, nie przystojny) 30-latka z kotem. 

Ptaszek. Wzdrygam się, kiedy Tinder z szybkością światła i werwą programu antywirusowego 

sygnalizuje, że Kris też mnie lubi! Zastanawiając się, kto wymyślił mechanizmy aplikacji, Tinder 

kolejny raz robi mi niespodziankę, podpowiadając, że do mojej skrzynki trafiła nowa wiadomość. 

„Mówił Ci już ktoś kiedyś, że masz ładny uśmiech?” A „czy Tobie ktoś kiedyś powiedział, że masz 

źle dobrane okulary?” nasuwa mi się na myśl, ale odpisuję tylko, „Ty za to masz fajnego kota”. 

Jakkolwiek głupio nie zabrzmiałby ten komplement, nie stać mnie na nic innego (przecież 

mówiłam, że jest SYMPATYCZNY). Po minucie wiem, że to był bardzo (ale to bardzo) głupi pomysł, 

bo od razu poznaję najskrytsze sekrety z życia Puszka, łącznie z zawartością jego przewodu 

pokarmowego, stopniem gładkości sierści i efektami ostatniej kopulacji. Przerywając dość 

monotonny monolog, zagajam coś o wakacjach. Ups… Kolejny błąd. Znów jestem skazana na 

snucie przydługawej opowieści o podróży życia. Plus jest taki, że od czasu do czasu w historii 

zdarzają się bardziej interesujące momenty (niż przygody dachowca z Wieliczki) tym bardziej, że 

sparowany (jakim cudem?) znajomy opowiada o wyspach skandynawskich, a ja zawsze chciałam 

zobaczyć fiordy… 

Po 15 minutach tinder-friend pyta co robię w piątek, bo właśnie jeden znajomy (czyżby?) 

zrezygnował z podróży i mogę lecieć do Oslo razem z nim. Kiedy grzecznie odpowiadam, że 

niestety, ale w weekend mam ślub przyjaciółki i nie mogę towarzyszyć mu w podróży życia, Kris 

szybko znajduje rozwiązanie: „Nie martw się, przywiozę Ci magnes na lodówkę! A i oczywiście 

dołączę do niego SIEBIE. Co Ty na to?”. Tani podryw rodem z amerykańskiego serialu przerywa 

naszą konwersację. 

Tinder – social:  match and touch 

Miziając ekran smartfona, kontynuuję swój prywatny casting. Out, out, out… niczym niewzruszona 

stawiam kolejne krzyżyki na głowach (albo klatach) tindermanów. Kiedy kciuk płata mi figla i 

zamiast smyrgnięcia w lewo wywija fikołka, na ekranie pojawia się fruwająca gwiazdka. Co to? 

Super-lajk? Cofnij! Cofnij! Jak to się nie da? NIE RÓB MI TEGO! I to jeszcze na profilu chłopaka, 

który z ropuchy nie zdążył się jeszcze zamienić w księcia! Kiedy na mojej skrzynce po dwóch 

sekundach pojawia się wiadomość „cześć piękna”, jak gdyby nigdy nic wyłączam wi-fi w telefonie i 

udaję, że właśnie w tym momencie przestałam istnieć… 
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O swoich podbojach opowiadam przyjaciółce, która o Tinderze nie ma zielonego pojęcia: „No wiesz 

logujesz się przez fejsa i…” „Ty się gdzieś zalogowałaś przez fejsbooka?” – nie daje mi dokończyć. 

W środowisku jestem uznana za tą, która woli fejs tu fejs niż fejsbuk.  „No tak” – rzucam tylko, 

kiedy w słuchawce słyszę „i powiedz mi jeszcze, że masz tam swoje zdjęcie”, „no mam” – 

odpowiadam i czuję rosnącą konsternację po drugiej stronie słuchawki, równoznaczną ze słowami: 

„po***** ją?!”. Próbując wybrnąć z sytuacji, chyba tylko ją pogarszam. „Ale wiesz, tam wcale 

ludzie nie umawiają się od razu na seks. Poznałam Bartka, umówiliśmy się na kawę”. „Chcesz mi 

powiedzieć, że umówiłaś się z jakąś głową z internetu? I co to znaczy, że wcale nie na seks?!”. ZŁY 

RUCH, ZŁY RUCH sygnalizują moje szare komórki, a usta układają się w słowa: m-u-s-z-ę k-o-ń-c-z-

y-ć p-a! 

Głowy z internetu, ale seks w realu 

Dziś TEN dzień! Bartek-Kawa-19.00 podpowiada zielony napis w moim kalendarzu. Sama nie mogę 

uwierzyć, że dałam się w to wciągnąć, ale raz się żyje. Znam przecież historię ludzi, którzy poznali 

się w Internecie, a teraz wiodą sielskie życie męża i żony. „STOP!” – krzyczy mój mózg, o czym ty w 

ogóle myślisz? „No właśnie, o czym?” – pytam sama siebie i nie mogę znaleźć żadnej logicznej 

odpowiedzi. 

Bartek dzwoni… Odbieram. „Słuchaj miałem ciężki dzień, spotkajmy się u mnie”. „Jednak 

wolałabym kawę w centrum” – odpowiadam. „No dobrze, skoro się upierasz, niech będzie” - 

szybko kończy rozmowę. 

Tulipany, które dostałam były najmilszym zaskoczeniem tego wieczoru. Ich właściciel okazał się 

specjalistą od Photoshopa, bo tinder-foto wskazywało, że mam do czynienia z wysokim, dobrze 

zbudowanym mężczyzną z ładnym uśmiechem. No cóż… zgadzał się tylko uśmiech. Kawa? Może i 

niezła, ale przestała mi smakować, kiedy po 15 minutach rozmowy o wszystkim i o niczym 

usłyszałam: „To co, idziemy do mnie?”. 

Tinder? Do zachwytu mi daleko. Aplikacja nie pozwala określić szczegółowych upodobań (przecież 

nigdzie nie napisałam, że lubię koty?), od czasu do czasu się zawiesza (może ze względu na te 

miliony użytkowników?), a system powiadomień może wystraszyć (rodem z najlepszego 

antywirusa świata). 

Kiepskie odczucia co jakiś czas minimalizuje ciacho, wyglądające jak sto dolarów, które klika mi 

lajka. Nie to, żebym była łasa na komplementy (no może trochę?). Przerażeniem jednak napawa 

mnie fakt, że na Tinderze spotykam więcej znajomych niż w największej hipsterowni w mieście. 

Kolega z liceum, instruktor z kursu tańca, przystojniak ze szkoły językowej… Gwoździem do trumny 
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okazuje się zdjęcie ex-chłopaka i… narzeczonego koleżanki z pracy (WTF?!). Szybko zdaję sobie 

sprawę, że Tinder to nic innego jak mobilne-seks-studio. Nie zmienia to jednak faktu, że większa 

połowa społeczeństwa jest nim wciąż zachwycona, a ulubionym powiedzonkiem brzydszej części 

populacji stały się słowa: „Tinder? Mam i ja!”. 

autor: Agnieszka Gałczyńska 
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Informacja prasowa - kampania Kobiecość niejedno ma imię: 

 

Chcesz dobrego seksu? Daj się wyspać partnerce! 

Często słyszany zwrot „Nie dziś kochanie, jestem zmęczona” – nabiera całkiem nowego znaczenia. 

Ostatnie badania amerykańskich naukowców wykazały, że niedobór snu poważnie szkodzi naszemu 

życiu seksualnemu.  

Badania przeprowadzone przez North American Menopause Society (NAMS) na grupie 93 tysięcy 

kobiet jasno dowodzą, że istnieje zależność między jakością snu a czerpaniem przyjemności z 

seksualnych doznań. 

Ja cię kocham, a ty śpisz 

Zebrane wyniki wykazały, że im krótszy czas snu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia 

zaburzeń w sferze seksualnej. Kobiety, które spały mniej niż 5 godzin na dobę lub cierpiały na 

bezsenność, deklarowały czterokrotnie większy spadek pożądania. Jakość i długość snu wpływała 

nie tylko na ogólne samopoczucie, ale także silne oddziaływała na sferę erotyczną. 

Seks? STOP! 

W Polsce sprawy łóżkowe wcale nie mają się lepiej. Jak pokazują badania, przemęczone i 

pochłonięte codziennymi problemami nie mamy ochoty na bliskość i namiętność. Z raportu 

„Seksualność Polaków 2017” wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest jedynie 

49 procent kobiet. Szczególnie niepokoi fakt, że aż 30 procent Polek współżyło seksualnie z 

partnerem, mimo iż nie miało na to ochoty. Kochamy się coraz rzadziej i krócej – dowodzi 

opublikowany przez Zbigniewa Izdebskiego raport.  

Jak czytamy na portalu http://kobiecosc.info/, przyczyn spadku libido może być wiele. 

Przepracowanie, stres, notoryczne zmęczenie – wszystko to rodzi frustrację i niezadowolenie,  a 

co za tym idzie, brak chęci na współżycie lub obniżenie jego jakości. „Kobiety poświęcające się 

rodzinie i pracy często zapominają o własnych potrzebach seksualnych. Jeśli ten stan trwa kilka dni 

nie jest niepokojący, ale jeśli przedłuża się w nieskończoność jest niebezpieczny dla relacji 

partnerskiej” – mówią twórcy portalu.  

Dlatego kiedy partnerka ziewa, leniwie się przeciąga i szybko układa do snu, należy ją zrozumieć i 

dać się wyspać, a potem oddać się gorącym igraszkom.  

 

*** 

http://kobiecosc.info/
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Więcej szczegółów na: www.kobiecosc.info  

Portal Kobiecosc.info ma zachęcić kobiety do prowadzenia otwartego dialogu o własnej 

intymności. Jak wynika z badań, Polki wstydzą się o mówić o kobiecości, a seks wciąż jest tematem 

tabu. Niewiedza i wstyd często przyczyniają się do zaniedbań w dziedzinie zdrowia intymnego. 

Portal Kobiecosc.info chce to zmieniać. 

 

autor: Agnieszka Gałczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kobiecosc.info/
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Artykuł SEO - słowa kluczowe: kulki gejszy, kulki kegla, kulki waginalne, kulki gejszy wkładanie 

 

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o kulkach gejszy 

Kulki gejszy ćwiczą mięśnie Kegla, dzięki czemu ułatwiają poród, przyspieszają dojście do formy 

po urodzeniu dziecka i są pomocne przy problemach z nietrzymaniem moczu. 

Kulki gejszy to dwie kulki dopochwowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, połączone 

ze sobą sznurkiem. W środku znajdują się mniejsze kulki, które podczas chodzenia obijają się 

o ściankę większej i zaczynają drgać, powodując mimowolne zaciskanie się mięśni Kegla. 

Zaczęło się w Japonii, teraz zna je cały świat 

Kulki waginalne zostały wymyślone parę tysięcy lat temu przez japońskie gejsze. Służyły one 

do ćwiczeń mięśni Kegla, czyli tych, które opinają waginę. Są one współodpowiedzialne 

za podtrzymywanie macicy, kontrolę pęcherza i doznania seksualne. Technika ćwiczeń była znana 

już w starożytnej sztuce miłości. Kobieta potrafiła uciskać członek partnera rytmicznie, 

powstrzymując w ten sposób erekcję. Dzięki temu dostarczała obojgu partnerom wielu emocji 

i doznań. 

Mięśnie Kegla łączą kość łonową z kością ogonową, wyścielają dno miednicy i podtrzymują 

narządy: pęcherz, macicę i odbytnicę. Jak je znaleźć? Najłatwiej włożyć dwa palce do pochwy 

na całą długość, a następnie napiąć mięśnie. Te, które zacisną się wokół palców to mięśnie Kegla. 

Można je także wyczuć podczas oddawania moczu przez próbę powstrzymania strumienia. Należy 

pamiętać jednak, by nie wstrzymywać moczu zbyt długo i zbyt często, ponieważ może 

to prowadzić do zakażenia dróg moczowych. 

Pamiętaj! 

Przeciwwskazaniem do ćwiczeń Kegla jest miesiączka i ciąża. Zbyt mocne mięśnie dna miednicy 

mogą spowolnić przebieg porodu, ponieważ za bardzo wyćwiczone utrudniają rozluźnienie. 

Zbawienny wpływ na kobiecość 

Regularne stosowanie kulek waginalnych może zapobiec opuszczaniu się narządów, wypadaniu 

macicy czy pęcherza moczowego i nietrzymaniu moczu. Wyćwiczone mięśnie ułatwią kobiecie 

poród i pomogą dojść do formy po urodzeniu dziecka. Mają one także zbawienny wpływ na dobrą 

kondycję dna miednicy w okresie menopauzalnym. Kulki gejszy urozmaicają też życie intymne. 

Dzięki nim doznania cielesne są zintensyfikowane, co potęguje orgazm i zwiększa satysfakcję 

z życia seksualnego. 

Czy wiesz, że… 
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Ćwiczenia siłowe i siedzący tryb życia pogarszają kondycję mięśni Kegla, dlatego warto szczególnie 

o nie zadbać. 

Jedna, dwie czy kilka? 

Na rynku dostępne jest kilka rodzajów kulek gejszy (m.in. grawitacyjne i biofeedbackowe). 

Pojedyncze są przeznaczone dla kobiet początkujących, z obniżoną macicą, tyłozgięciem macicy 

i osób szczupłych. Największą popularnością cieszą się kulki podwójne, ale istnieją też modele 

z dodatkową trzecią lub czwartą kulką (średnica ma zazwyczaj od 2 do 4 cm), a także całe zestawy 

ćwiczeniowe, które pozwalają na zmianę ciężaru kulek. 

Do ćwiczeń najlepsze są kulki biofeedbackowe, ponieważ są lżejsze. Mają one także bardziej 

zaawansowaną budowę niż grawitacyjne. W większych kulkach umieszczone są mniejsze, które 

grzechoczą przy potrząsaniu. Grzechotanie wprawia mięśnie dna miednicy w mikrodrgania, które 

powodują automatyczny skurcz mięśnia. Wywołują one podobny efekt, co elektrostymulacja, 

którą stosuje się podczas terapii nietrzymania moczu. 

Kulki waginalne grawitacyjne składają się z kilku ciężarków o różnych wagach, dzięki czemu kobieta 

może łatwiej dopasować je do swoich możliwości. Jednak łatwo się przetrenować, dlatego są one 

polecane głównie kobietom do celów seksualnych. 

Kulek waginalnych nie można stosować analnie, ponieważ mogą zostać wessane, a ich wydobycie 

może okazać się niemożliwe bez pomocy lekarza. 

Przy zakupie kulek gejszy należy zwrócić uwagę na to, z jakich materiałów są wykonane. Wiele 

z nich jest połączeniem silikonu medycznego i plastiku ABS oraz sznurka. Takie kulki są trudne 

do utrzymania czystości. Najlepsze będą te wykonane z silikonu medycznego. 

Know how, czyli kulki gejszy wkładanie 

Dla osób początkujących zaleca się stosowanie kulek waginalnych lżejszych niż 90 g. Nie są one 

wyczuwalne podczas noszenia - na początku można czuć lekkie wibracje, które z czasem zanikają. 

Przy pierwszym użyciu gadżetu zaleca się zrobić kilkuminutowy test z kulkami gejszy, aby 

przyzwyczaić organizm. 

Kulki wkłada się podobnie jak tampon. Jeśli używasz kulek podwójnych najlepiej, gdy jedna będzie 

przylegała do szyjki macicy, a druga przytrzymywana była przez mięśnie pochwy. Można ich 

używać od kilku minut do kilku godzin dziennie (czas dostosowujemy do możliwości). Aby je wyjąć, 

wystarczy pociągnąć za sznurek. 

Trening przy użyciu kulek waginalnych nie wymaga czasu ani umiejętności. Pracują one 

samodzielnie podczas wykonywania codziennych czynności, dlatego możesz ćwiczyć uprawiając 

jogging, tańcząc, jeżdżąc na rowerze lub na fitnessie. 
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Ciekawostka! 

Odpowiednikiem kulek gejszy dla mężczyzn są kulki analne. Pozwalają one wzmocnić mięśnie Kegla 

i intensyfikują doznania płynące z seksu. Mogą one też stać się pomocne w leczeniu zaburzeń 

erekcji – powodują wzmocnienie wzwodu i dają lepszą kontrolę nad wytryskiem. 

Kulki gejszy to nie jedyny gadżet do ćwiczenia kobiecości. Można stosować również szklane jaja, 

kulki ben wa, czy specjalne masażery wykonane w celu elektrostymulacji. 

 

autor: Agnieszka Gałczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Content & Marketing 
 
 

10 
 

PORTAL CIĄŻOWY.PL – portal dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci 

 

Artykuł – tekst z wypowiedziami forumowiczów: 

 

“Coś mało jeszcze przytyłaś…”, czyli o co lepiej nie pytać i czego nie mówić kobiecie 

w ciąży? 

Kobieta spodziewająca się dziecka codziennie zmaga się ze stresem, strachem i całą gamą nowych 

przeżyć. Jakby tego było mało bliscy, którzy powinni być największym wsparciem, często z niewiedzy, 

zbytniej troski lub zwykłej głupoty, irytują i dokładają zmartwień przyszłej mamie. Co najczęściej 

wyprowadza z równowagi ciężarne? Okazuje się, że reagują one zdenerwowaniem na powtarzane 

do znudzenia komentarze i pytania odwołujące się do ich odmiennego stanu. Oto lista 

niewybaczalnych wpadek popełnianych w towarzystwie ciężarnych przez bliskich i całkiem obcych 

ludzi. 

O rany, ale przytyłaś… 

Burza hormonów, kolejne kilogramy, za małe ubrania, a czasem brak sił, by zadbać o siebie - to nic 

nowego dla przyszłej mamy. Faktem jest jednak, że nie każda kobieta w ciąży lubi słuchać 

komentarzy na ten temat i odpowiadać na, czasem bardzo niedyskretne, pytania związane z jej 

wyglądem. 

Na forach internetowych dedykowanych ciężarnym aż huczy od krytyki i skarg na wymyślane przez 

bliskich przezwiska - słoniątko, ciężarówa, balonówa, kuleczka czy brzuchacz. Fakt, kobieta robi się 

większa, ale nie przypominajmy jej o tym na każdym kroku, zwłaszcza jeżeli do tej pory należała do 

szczupłych i martwi się, że po ciąży tak łatwo nie wróci do formy.  

Komentarze w drugą stronę również nie bardzo podobają się przyszłym mamom: - Ja to mam 

wrażenie, że większość ludzi wokoło mnie czeka na to, żebym wreszcie była gruba i miała ogromny 

brzuch. I jakoś tak z zawodem w głosie co chwila powtarzają "ale masz mały brzuch" albo "coś 

mało jeszcze przytyłaś". Najbezpieczniej więc będzie, jeżeli kwestie wagi przyszłej mamy 

pozostawimy tylko ocenie ginekologa. 

No i - jak się czujesz? 

Przyszłe mamy, jak się okazuje, nie chcą słuchać zatrważających historii i zabobonów, które 

serwują im przesądne babcie, ciocie i znajome. Mamy i tak mają swoje lęki, starajmy się więc nie 

dodawać im nowych: - Denerwują mnie jedynie teksty (choć słyszałam od bliskich osób i wiem, że 

nie ze złośliwości) typu: obyś nie dostała opryszczki bo dziecko urodzi się głuche, od częstego USG 

dziecko ma autyzm, nie mocz brzucha w wannie, bo łożysko się odklei… 
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Te powtarzane od pokoleń miejskie legendy i historie rodem spod strzechy mogą wyprowadzić z 

równowagi każdą ciężarną. Z drugiej strony zbytnie infantylizowanie i traktowanie kobiety 

ciężarnej jakby była zrobiona z cukru, również denerwuje: - Na imprezach rodzinnych – „zjedz to, 

zjedz tamto...a witaminki jesz...a soczek z marchewki pijesz..." czy ja się komuś wtrącam do 

jadłospisu, pytam czy się zdrowo odżywia? Dlaczego ludzie, w stosunku do kobiet w ciąży uzurpują 

sobie prawo do dawania jej rad, wypytywania o wszystko? Zabranianie wychodzenia po schodach 

czy samodzielnego zrobienia herbaty, nawet gdy nie ma ku temu wskazań, może denerwować 

przyszłe mamy, które mimo dobrego samopoczucia, traktowane są przez swoich bliskich jak ciężko 

chore lub niepełnosprawne. 

Baw się teraz, bo potem będziesz mogła tylko o tym pomarzyć… 

- To, co mi ostatnio zaczęło przeszkadzać, może dlatego że to końcówka i patrzę "prosto w nos" 

macierzyństwu, to gadanie wszystkich, jaka będę obolała, niewyspana, zmęczona, jak on będzie 

wrzeszczał i terroryzował, jak się nasze życie zmieni i żebyśmy się przygotowali...  

Prawda jest taka, że nie warto przyszłej mamie na każdym kroku przypominać, z czym wiąże się 

macierzyństwo. Przecież ona doskonale zdaje sobie sprawę, że czeka ją wiele nieprzespanych nocy, 

permanentny brak czasu i dużo dodatkowego stresu. Jak się jednak okazuje znacznie gorsze od 

prezentowania czarnych wizji macierzyństwa jest zwracanie przez bliskich uwagi na „cackanie się” 

ciężarnej z własnym stanem: - I ten protekcyjny ton teściowej - do mnie i do mojego męża: nie 

panikuj, nie szalej, spokojnie, wyluzuj - kiedy sobie planuję co kupimy, jak pokoik urządzimy, kiedy 

po prostu cieszymy się wszystkim. Pozwól więc przyszłej mamie cieszyć się każdym nowym 

doświadczeniem, nie wyśmiewaj i nie ostudzaj jej zapału w przygotowywaniu się do 

macierzyństwa. 

Wpadłaś? 

Pytania, których nie powinno się zadawać przyszłej mamie dotyczą kwestii planowania spłodzenia 

potomka. Podczas rozmowy z ciężarną słowo wpadka w ogólnie nie powinno mieć prawa bytu. 

Nawet, gdy wiemy z innego źródła, że ciąża była nieplanowana, nie dociekajmy - przecież to nie 

nasza sprawa. - Ostatnio koleżanka z innego działu, która znam bardzo słabo, wyjechała z takim 

tekstem: "Twoja ciąża to chyba nie była planowana, bo wcale nie wyglądasz na szczęśliwą".  

Gdy stoi przed nami ciężarna kobieta stwierdzenie typu: myślałam, że nie chcesz mieć dzieci, 

również jest nie na miejscu. Być może kobieta zmieniła swój stosunek do macierzyństwa, a być 

może wcale nie planowała dziecka. Zmuszając ciężarną do tłumaczenia się ze zmiany swoich 

poglądów na macierzyństwo, stawiamy ją w trudnej sytuacji. 

To chyba dziewczynka, bo urodę mamie zabiera… 

Usilne dopytywanie się o płeć dziecka, które przyszła mama nosi po sercem również nie jest mile 

widziane: - Mnie tylko wkurza, jak mi ktoś wmawia, że teraz to na pewno dziewczynka - "bo ja mam 

drugą dziewczynkę", "bo dziewczynki są słodsze", "bo parka lepiej się chowa". Niektórzy rodzice po 
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prostu nie chcą wcześniej znać płci dziecka. Nie zamęczajmy więc ciężarnej domysłami - chłopczyk 

czy dziewczynka - przecież i tak najważniejsze jest, by maluszek był po prostu zdrowy. 

Bądź troskliwy, ale czasem ugryź się w język 

Nie chodzi o to, by obchodzić się z przyszłą mamą jak z jajkiem i cały czas pilnować, by czegoś 

niestosownego nie chlapnąć. Niektóre ciężarne chętnie rozmawiają na temat swojego stanu, 

opowiadają o dolegliwościach i cieszą się, gdy ktoś zwróci uwagę na ich większy brzuszek. 

Prowadzenie rozmowy z kobietą w ciąży jest również uzależnione od stopnia zażyłości między 

wami, więc gdy nie jesteście ze sobą zbyt blisko, raczej nie pytaj o częstotliwość porannych mdłości 

i nie próbuj bez pozwolenia głaskać jej brzucha. 

Lista czynności zakazanych według przyszłych mam: 

• Nie katuj przyszłej mamy zabobonami. 

• Absolutnie przy niej nie pal. 

• Nie namawiaj do picia alkoholu. 

• Nie opowiadaj tragicznych historii porodowych. 

• Nie zaczynaj zdania od: " jak ja byłam w ciąży...", chyba, że sama Cię o to poprosi. 

• Nie pytaj o wagę - od tego jest ginekolog. 

• Jeżeli mama nie chce wiedzieć, czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka - uszanuj to. 

• Nie zmuszaj ciężarnej do pokazywania brzucha i nie głaskaj go bez jej zgody. 

• Nie mów przyszłej mamie, żeby przestała „cackać się” z własną ciążą. 

 

autor: Marta Czajka 
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Wywiad z ekspertem: 

 

Nocna niania - przesada i fanaberia czy może konieczność? Wywiad 

Przespane noce, wypoczęci rodzice, a do tego najedzone, przewinięte i zadbane dziecko – jak się 

okazuje, powyższy scenariusz nie jest zarezerwowany wyłącznie dla filmów. O tym, że istnieje 

rozwiązanie, które pozwala rodzicom przespać całą noc – bez konieczności wstawania do dziecka, 

rozmawiamy z mamą rocznego Edka i założycielką serwisu nocnaniania.pl, Joanną Biolik. 

Serwis nocnaniania.pl umożliwia zatrudnienie nocnej opiekunki do dziecka – osoby, która zajmuje 

się maluszkiem  w czasie, w którym rodzice śpią. Mimo, że za granicą takie rozwiązanie jest już 

znane, w naszym kraju to zdecydowana nowość. Sprawdzamy, na czym dokładnie polega i skąd 

pomysł na to, by zaoferować je polskim mamom. 

Twoje dziecko przesypia całą noc?  

Czasami. Ostatnio rzadko. Przechodziliśmy już przez wszystkie fazy – od wstawania co 2-3 godziny 

i przesypiania całej nocy, po wstawanie na 2-3 godziny co noc. A teraz wieczne ząbkowanie. Od 

kiedy skończyłam karmić piersią mamy z mężem dyżury i co drugą noc mogę się wyspać, ale moje 

dziecko ma już rok. Pierwsze 7-8 m-cy to ja głównie do niego wstawałam, bo karmiłam, więc i tak 

musiałam się obudzić. Te miesiące to była dla mnie jazda bez trzymanki - wiele bym oddała za 

przespaną noc w tamtym okresie.  

Skąd pomysł na nocną nianię? I na czym to właściwie polega? 

Pomysł zrodził się po obejrzeniu filmu „Tully”. To stamtąd dowiedziałam się, że usługa nocnej niani 

istnieje gdzieś na świecie, a jej rolą jest opieka nad dzieckiem w nocy - po to, by rodzice mogli 

nabrać energii. Opieka polega na karmieniu dziecka - lub podawaniu go do karmienia mamie, 

przewijaniu, uspokajaniu i usypianiu. To bardzo odpowiedzialna rola, dlatego zdecydowałam się 

na nieco zmodyfikowaną wersję tej usługi - naszymi nianiami są wyłącznie położne lub pielęgniarki 

noworodkowe, a nie „zwykłe” opiekunki. Dzięki temu świeżo upieczona mama może spać 

spokojnie – jej dzieckiem zajmuje się osoba, która jak nikt inny zna potrzeby noworodków czy 

kilkumiesięcznych maluchów. Usługa wzbogacona jest o opiekę merytoryczną, a myślę, że 

możliwość konsultacji na bieżąco jest tak samo cenna, jak sama przespana noc.  

Możesz powiedzieć coś więcej o osobach, pracujących dla nocnaniania.pl?  

To wykwalifikowane położne i pielęgniarki noworodkowe. Z wszystkimi spotykamy się osobiście, 

sprawdzamy wykształcenie i doświadczenie, organizujemy szkolenia z położną środowiskową, 

Beatą Kołodziejczyk, która sprawuje opiekę merytoryczną nad usługą. Wszystkie mają uprawnienia 

do wykonywania zawodu, aktualne badania lekarskie oraz doświadczenie w pracy z noworodkami 

i niemowlakami w warszawskich szpitalach i przychodniach. Posiadają aktualną wiedzę z zakresu 
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opieki nad maleńkimi dziećmi, a wiele także dodatkowe kwalifikacje, jak noszenie w chuście czy 

masaż Shantala.  

Twoja firma działa dopiero od kilku tygodni. Czy obserwujesz już zainteresowanie oferowaną usługą?  

Tak, zainteresowanie jest spore. Rodzice pytają o to, jak wygląda usługa, z jakim wyprzedzeniem 

trzeba zamawiać nianię, ile dokładnie kosztują pakiety opieki, czy można testowo kupić jedną noc. 

Są też mamy, które dzwonią w momencie kryzysu i potrzebują opieki na już. Na szczęście mamy 

dość szeroką bazę położnych i jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednią osobę praktycznie z dnia na 

dzień. Albo z dnia na noc. 

Jakie są najczęstsze wątpliwości rodziców, którzy rozważają zatrudnienie nocnej niani?  

Najczęściej chcą po prostu przetestować usługę, bo nie są pewni, jak to wszystko wygląda. Wolą 

zacząć od wykupienia pojedynczej nocy, a dopiero później zdecydować się na pakiet obejmujący 

większą liczbę. 

A czy nie masz wrażenia, że osoby, które decydują się na skorzystanie z usług nocnej niani czują 

potrzebę usprawiedliwienia swojej decyzji? Wytłumaczenia, że to nie z kaprysu czy z wygody, ale z 

konieczności..? 

Nie spotkałam się z tym, żeby rodzice próbowali w jakiś sposób usprawiedliwić swoją decyzję. To, 

o czym mówisz prawdopodobnie wynika ze stereotypu matki Polki, która wszystko musi zrobić 

sama i uważa, że zatrudnianie pomocy to niegodne pozbywanie się obowiązków wobec własnych 

dzieci - spotkałam się z takimi komentarzami w internecie. Mam wrażenie, że czasem my, mamy, 

same sobie utrudniamy życie, krytycznie oceniając te, które robią coś inaczej albo chcą zrobić coś 

dla siebie. Na szczęście coraz więcej osób potrafi oddzielić się od tego, co mówią inni i zrobić to, 

co dla nich samych czy ich rodziny jest najlepsze.  

A czy nie wydaje Ci się, że dziecko, które przebudzi się w nocy, potrzebuje bliskości mamy? Nie 

opiekunki, nie specjalistki, ale osoby bliskiej, znanej i kochanej..? 

Myślę, że to argument, którym katujemy się my, matki, pozbawiając się możliwości odpoczynku w 

tym pierwszym, trudnym okresie. Przez pierwsze miesiące dziecko najczęściej budzi się dlatego, że 

jest głodne lub ma mokrą pieluszkę. Bliskość mamy jest ważna, ale jeśli otrzymuje ją w ciągu dnia, 

to wypoczęta mama na pewno zaoferuje mu ją w dużo lepszym wydaniu niż ta, która pada ze 

zmęczenia na twarz.  

Rodzice poświęcają sporo czasu na znalezienie niani „idealnej”. Czy u Ciebie też mają taką 

możliwość?  

W naszym przypadku najczęściej trzeba działać szybko i nie zawsze jest czas na spotkania z 

kandydatkami. Nasze nianie to wykwalifikowane położne, z którymi spotykamy się osobiście, 

potwierdzamy ich wykształcenie i doświadczenie, przeprowadzamy szkolenia - znamy profil każdej 
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współpracowniczki. Pytamy rodziców o ich potrzeby i preferencje - czy dziecko jest karmione 

piersią, jak obecnie wygląda noc, jakie godziny opieki będą odpowiednie, czy zależy im na 

konkretnych umiejętnościach. Na tej podstawie oraz w zależności od dostępności położnych 

proponujemy kandydatkę z opisem jej umiejętności i doświadczenia, a rodzice decydują, czy taka 

osoba im odpowiada.  

Dlaczego rodzice mają decydować się na nocną nianię, skoro mogą zatrudnić nianię „tradycyjną”? Z 

pewnością wiele opiekunek zgodzi się pracować w nocy za nieco wyższą stawkę niż standardowa…  

Pierwsze miesiące to niezwykle intensywny czas opieki nad dzieckiem - bardzo wymagający i 

kluczowy dla dalszego rozwoju. Powierzenie opieki nad maluchem obcej osobie wymaga dużego 

zaufania, dlatego oferujemy współpracę wyłącznie z położnymi i pielęgniarkami noworodkowymi. 

Osobami, które pracują z takimi dziećmi na co dzień, wiedzą jak się nimi zajmować, jak je nosić, 

uspokajać, przewijać i kąpać - mają specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. 

Większość tradycyjnych niań takiej wiedzy i umiejętności nie posiada, ponieważ zajmuje się nieco 

starszymi dziećmi. Posiada np. wiedzę na temat ciekawych zabaw dla 5-latka, ale niekoniecznie 

noszenia noworodka. Oprócz profesjonalnej opieki nad dzieckiem w nocy, nasze położne oferują 

też konsultacje w kwestii problemów noworodkowych i niemowlęcych - przy wykupienia pakietu 

kilku nocy można z nich skorzystać również pomiędzy wizytami. 

Czy Twoim zdaniem nocna niania pasuje do obrazu macierzyństwa, jaki próbują lansować 

współczesne media? Dziecko w niczym nie przeszkadza – dobrze zorganizowana mama znajdzie czas 

na zrobienie wszystkiego, a dziecko będzie jej w tym towarzyszyć.  

I tak i nie. Coraz więcej mówi się o niepotrzebnej presji, by mamy wyglądały i czuły się świetnie 

kilka miesięcy czy nawet dni po porodzie. Coraz więcej znanych osób dołącza się w mediach 

społecznościowych do różnego typu akcji, pokazujących prawdziwy obraz macierzyństwa. I do 

tego, moim zdaniem, można zaliczyć film „Tully”. Każda mama musi być dobrze zorganizowana i 

znaleźć czas na zrobienie wielu rzeczy „z dzieckiem na rękach”, ale to wymaga niesamowitej 

energii. A nocna niania na pewno pomaga ją doładować. 

 

autor: Agata Cygan-Kukla 

 

 

 

 

 



 
 Content & Marketing 
 
 

16 
 

Felieton 

 

Mój czas tylko dla mnie? 

"Mamusia!" – słyszę okrzyk radości tuż po przekroczeniu progu domu. – "Mamusiu, poczytasz mi? 

Mamusiu, poćwiczymy razem? Mamusiu, a pójdziemy dziś na spacer?" – pyta Hanna, odwijając 

jednocześnie szalik z mojej szyi. Zanim cokolwiek zdążę odpowiedzieć, wskakuje mi na kolana, 

głaszcze po policzku i mówi – "Kocham Cię, mamusiu". I już jestem cała jej. I już oddaję jej cały swój 

czas. 

Czas 

Czas. Z chwilą, kiedy na świat przychodzi dziecko, to pojęcie całkowicie zmienia swoje 

dotychczasowe znaczenie. Bo wcześniej miałaś czas. Na spotkania, na wyjścia do kina, na godzinne 

spacery, na niekończące się rozmowy. Miałaś czas dla swojego partnera. Miałaś czas na bycie tylko 

ze sobą. I miałaś czas na marnowanie czasu. Kiedy rodzi się dziecko, nagle zaczyna brakować ci 

doby. Nie masz czasu. Albo masz czas wyłącznie dla dziecka.  

Pamiętam te pierwsze chwile z Hanią, jakby były dziś. Dwadzieścia cztery godziny na dobę z 

dzieckiem. Godziny zachwytu nad cudownym, małym stworzeniem, ale czasem też godziny 

strachu, złości, bezradności. Spotkanie z przyjaciółmi? Wyjście do kina? Kolacja we dwójkę? 

Nierealne. Myślisz – później, kiedyś, jak mała podrośnie. 

Czas dla mnie 

Mój czas tylko dla mnie. Czy to  w ogóle możliwe, kiedy masz dziecko? Czy będąc mamą 

kilkumiesięcznego brzdąca, możesz mieć czas tylko dla siebie? Kiedyś wydawało mi się, że mój czas 

już minął. Kiedy czasem przebiegła przez głowę myśl o kinie, szybko strofowałam sama siebie. 

Egoistka – myślałam. Dzwonili znajomi – za każdym razem odmawiałam spotkania. Mama 

proponowała, że zajmie się Hanią, żebyśmy mogli wyjść gdzieś tylko we dwójkę – robiłam wszystko, 

żeby do tego nie dopuścić. Raz wyszłam do fryzjera i zostawiłam małą z mężem. Wypadła z wózka. 

Wyrodna matka – wyrzucałam sobie przez wiele miesięcy. 

Ale z czasem moje podejście się zmieniało. Odkryłam, że czas na własne przyjemności jest bardzo 

ważny. Nie tylko dla mnie. Ale też dla dziecka. Bo kiedy znajduję czas dla siebie, jestem też lepszą 

mamą. A czas – to pojęcie względne. Przy dobrej organizacji na wszystko się znajdzie. Wróciłam do 

spotkań z przyjaciółmi, choć niektórych znajomości nie dało się już uratować. 
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Nasz czas 

Czas spędzany z córką to najpiękniejsze chwile w moim życiu. To nasz czas. Czas naszej rodziny. 

Jedyny. Wyjątkowy. Niepowtarzalny. Nieważne, co razem robimy i w jaki sposób go spędzamy. 

Ważne, że jesteśmy ze sobą. Stale się poznajemy i odkrywamy siebie na nowo. Bardzo dbamy o 

ten czas. Znamy jego wartość. 

Jej czas 

Dziś wiem też, że Hania musi również mieć swój czas. Czas dla siebie. Na samotną zabawę. Na 

weekend z dziadkami, którzy uwielbiają rozpieszczać, kupować setki niepotrzebnych rzeczy, mieć 

wspólne tajemnice. Czas na bycie tylko z tatą. I czas na nicnierobienie. Nie muszę asekurancko 

towarzyszyć jej w każdej sekundzie życia. I nie mogę mieć wyrzutów sumienia, kiedy pół wieczoru 

spędzam na plotkach z najlepszą przyjaciółką. Bo te chwile, kiedy nie jesteśmy obok siebie, jeszcze 

bardziej uświadamiają nam, jak bardzo siebie potrzebujemy.  

Wiem też, że im starsza jest moja córka, tym więcej czasu będzie potrzebować tylko dla siebie. I 

muszę się z tym pogodzić. Muszę się tego nauczyć. I powinnam stale dbać o to, żeby mieć też 

własny czas – tylko dla mnie. I czas dla mojego partnera. Bo dzieci są nam dane tylko na chwilę. 

Ani się obejrzymy, a wyfruną z gniazda. A wtedy nagle może okazać się, że masz za dużo czasu tylko 

dla siebie. I nie wiesz, co z nim zrobić… 

 

autor: Monika Szostek – Kwapień 
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Artykuł na portal: 

 

Gdy mama „siedzi” w domu, a tata – musi odpocząć 

Kiedy mija jakże „długi”, dwutygodniowy urlop ojcowski, tata wraca do pracy, a mama – no właśnie. 

Mama dopiero ją zaczyna. Otrzymuje etat, o którym zazwyczaj wie tyle, ile wyczytała w poradnikach 

dla rodziców. Zostaje rzucona na głęboką wodę. Dostaje mnóstwo nowych obowiązków, do których 

nikt jej wcześniej nie przyuczał i których nie miała okazji przećwiczyć. O asyście - może co najwyżej 

pomarzyć. 

Przynajmniej do 16 -17, kiedy to asysta w postaci tatusia wraca z pracy. No właśnie - z pracy. Jest 

zmęczona, niewyspana, głodna, a o „maminym" etacie wie tyle, co i ona sama. Wielu świeżo 

upieczonych ojców na tym właśnie etapie się wycofuje. Hojnie oddają wszelkie obowiązki związane 

z dzieckiem partnerce twierdząc, że to ona zna się na nich lepiej, że ma więcej wprawy i 

doświadczenia. Oni - chętnie by pomogli, ale przecież „właśnie wrócili z pracy". Ich szczęście! Bo 

mama nadal z pracy nie wróciła i nie wyjdzie z niej zapewne do późnych godzin wieczornych - jeśli 

nie nocnych, kiedy to uda jej się wreszcie ułożyć malca do snu i ogarnąć wszystko, co wymaga 

ogarnięcia, łącznie ze sobą. 

Tata ogarnie się nieco wcześniej, bo przecież musi się wyspać. Jutro rano trzeba wcześnie wstać, 

ale pobudka o świcie to i tak przysłowiowy pikuś w porównaniu z tym, że trzeba będzie wytrzymać 

8 godzin w pracy. Ciężkiej pracy. Bo nieważne, czy tata przesiedzi owe godziny przed komputerem, 

za biurkiem czy za kierownicą - praca będzie ciężka i wyczerpująca. W każdym razie bardziej niż 

siedzenie w domu. Niż siedzenie na pewno. Tyle, że przy dziecku mama zdoła usiąść co najwyżej - 

w porze karmienia. 

Mamo, jak często siedziałaś, „siedząc” w domu? 

Wiele osób - szczególnie te, które nie posiadają jeszcze własnych dzieci - ma mylne (bardzo mylne) 

pojęcie o tym, jak wygląda opieka nad małym dzieckiem. Wolne, jakie przysługuje mamie po 

porodzie - nazwane chyba dla żartu urlopem - jawi im się jako dwanaście miesięcy tzw. 

nicnierobienia. Jasne, że brak obowiązku codziennego wyjścia do pracy daje poczucie swoistego 

psychicznego „luzu", ale pozostanie z dzieckiem w domu naprawdę nijak ma się do odpoczynku. 

Chciałaś odpoczywać? Trzeba było jechać na wakacje, a nie rodzić dziecko - zauważy ktoś słusznie. 

Odpoczywać nie chciałam. Ale nie chcę też, żeby ktokolwiek porównywał opiekę nad dzieckiem do 

relaksu. 

To prawda, że każde dziecko jest inne - jedno bardziej, inne mniej wymagające. Jedno śpi w ciągu 

dnia kilka dobrych godzin, inne zaledwie kilkadziesiąt minut. Bez względu jednak na potrzeby 

malca, mało która mama wykorzystuje czas drzemki dziecka na sen. Jej sprawa? Wolny wybór? 

http://www.ciazowy.pl/artykul,10-powodow-dla-ktorych-warto-byc-tata,699,1.html
http://www.ciazowy.pl/artykul,10-powodow-dla-ktorych-warto-byc-tata,699,1.html
http://www.ciazowy.pl/artykul,ile-kalorii-spalasz-w-czasie-porodu-karmienia-piersia-i-opieki-nad-dzieckiem,3770,1.html
http://www.ciazowy.pl/artykul,jak-dlugo-powinno-spac-dziecko,1128,1.html
http://www.ciazowy.pl/artykul,jak-dlugo-powinno-spac-dziecko,1128,1.html


 
 Content & Marketing 
 
 

19 
 

Może i tak, ale przecież skoro „siedzi" w domu, to mogłaby chociaż ugotować, posprzątać, wyprać. 

Kiedy ma to zrobić, jeśli nie w czasie, gdy malec zasypia? Szeroko pojęte otoczenie oczekuje od 

mamy „siedzącej" na macierzyńskim, że zajmie się wszystkim. Dosłownie. Jeśli jej się nie uda, to 

oczywiście „nic się nie stało". Wiadomo przecież, że może mieć baby bluesa, depresję i różne inne 

problemy psychiczne związane z ciążą i porodem. Ale w „normalnej" sytuacji - powinna. 

Tato, pomagasz mamie? 

Droga mamo, usłyszałaś kiedyś pytanie: A Marcin/Michał/Franek/imię twojego faceta pomaga ci 

przy dziecku? Na pewno nieraz. Co odpowiedziałaś? Pomaga, jasne. Pomaga?! A to dziecko jest 

TWOIM obowiązkiem? TWOJĄ fanaberią? TWOIM problemem? To TOBIE trzeba pomagać? 

Przecież to jest WASZE dziecko, wspólne. Tak samo twoje, jak i jego. On nie ma ci pomagać, ale się 

nim zajmować. W równym stopniu, co ty. Pewnie, że skoro chodzi do pracy, to przed południem 

nie ma możliwości, ale może - a na pewno powinien - nadrobić to później. Po powrocie. I wielu 

nadrabia - trudno zaprzeczyć. Tyle, że spotyka ich za to zazwyczaj niewyobrażalny podziw i 

zachwyt: Rany, ty to masz z nim dobrze. Nie dość, że chodzi do pracy, to potem się jeszcze dzieckiem 

zajmuje. No tak, powinien wrócić, zjeść przygotowany przez ciebie w czasie drzemki malca obiad, 

a potem ułożyć się wygodnie na kanapie i odpocząć. W końcu był w pracy, a ty siedziałaś. 

Droga mamo, słyszałaś kiedyś o sytuacji, w której tatuś „musiał" wyprowadzić się do salonu? Nie 

był w stanie się wysypiać. Wprawdzie do małego/małej w nocy i tak wstawała mama, ale samo 

wybudzanie się co kilka godzin sprawiało, że rano był wyczerpany. A może podobnie jest u ciebie? 

Może to ty sama podsunęłaś mu taki pomysł? To przykre, ale w wielu przypadkach to właśnie my 

same uznajemy, że tata po pracy musi odpocząć. Mimo, że wiemy jak wyglądał nasz dzień i że do 

odpoczynku też mu było daleko, sobie prawa do relaksu odmawiamy. Mamy w głowie jakiś 

nieuzasadniony, podświadomy przymus, który każe nam zadbać o dziecko, dom i jeszcze 

odpoczynek faceta, a swoje potrzeby zepchnąć tam, gdzie nikt ich nie będzie widział. - Jak Tomek 

wraca do domu, no to jasne, że coś tam mi pomoże, ale wiesz, staram się go za bardzo nie męczyć, 

bo on padnięty jest zawsze. Zresztą nie ma co się dziwić, w końcu w pracy nie leżał - odpowiada na 

moje pytanie dotyczące opieki nad dzieckiem Ania, mama 6-miesięcznego Kuby, która przez cały 

dzień leżała. No może nie leżała, ale siedziała w domu, a to przecież na jedno wychodzi. 

--- 

Jeżeli twój facet właśnie wrócił z pracy - wyczerpany rzecz jasna - i masz jakiekolwiek opory przed 

tym, żeby pozwolić mu zająć się dzieckiem, bo „musi odpocząć", to proponujemy mały 

eksperyment. Uważasz, że on w pracy harował, podczas gdy twój czas spędzony z dzieckiem był 

przyjemnością? Pozwól mu chociaż przez chwilę zaznać tej przyjemności. Jeżeli opieka nad malcem 

tobie pozwala odpocząć, może i jemu pozwoli? Po całym dniu pracy potrzebuje tego bardziej niż 

ktokolwiek inny. 

 

autor: Agata Cygan-Kukla 
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URLOPOJCOWSKI.INFO – portal na temat ojcostwa oraz urlopu ojcowskiego, skierowany głównie 

do mężczyzn 

 

Artykuł: 

 

Okiem taty, czyli stereotypy dotyczące ciąży i porodu 

Ojcowie, ponieważ nie są tak bezpośrednio (fizycznie) zaangażowani w ciążę jak kobiety, często dają 

wiarę różnego rodzaju obiegowym opiniom, dotyczącym zarówno tych dziewięciu miesięcy, jak i 

porodu. Krążących na ten temat stereotypów jest naprawdę całkiem sporo, od słynnych 

„zachcianek” spożywczych począwszy. W tym artykule postaramy się rozprawić z popularnymi 

opiniami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Tato, przeczytaj i nie daj się nabrać! 

1. W środku nocy będziesz biegł do sklepu po lody i śledzie 

Same zachcianki w ciąży to absolutnie nie stereotyp, ale fakt. Natomiast to, w jaki sposób są one 

manifestowane oraz ich nasilenie jest już często wymysłem, nierzadko podsycanym przez przemysł 

filmowy. Owszem, ciąża może zmienić upodobania smakowe, partnerka może też zacząć mieć 

ochotę na coś, co wcześniej nie figurowało w jej menu i dziwnie łączyć składniki, ale z pewnością 

nie będzie to wyglądało aż tak dramatycznie. Wyprawa po lody lub czekoladę i śledzie w środku 

nocy najprawdopodobniej się nie odbędzie. 

2. Twoja ukochana znacznie przybierze na wadze 

Wielu panów bardzo obawia się tego, jak ich partnerka będzie wyglądała w ciąży. Owszem, można 

się na to oburzyć i stwierdzić, że „jakie to ma znaczenie skoro nosi w sobie dziecko” - że to płytkie 

i krzywdzące myślenie. Nie oszukujmy się jednak - dla mężczyzn to także jest ważne. Dobra 

wiadomość jest taka, że sama ciąża nie zmieni partnerki nie do poznania. Może to zrobić jedynie 

ona sama, jedząc zbyt dużo i niezdrowo, a do tego stroniąc od aktywności fizycznej (to, że nie 

można ćwiczyć w ciąży to kolejny mit - aktywność jest wskazana, jeśli lekarz nie stwierdzi inaczej). 

Oczywiście geny także mają znaczenie, jednak w dużej mierze chodzi o styl życia. Kobieta nie 

powinna jeść „za dwoje", ale „dla dwojga”, a i sama jakość pożywienia jest ważna. 

3. W ciąży nie można uprawiać seksu 

Spora część mężczyzn uważa, że gdy partnerka jest w ciąży seks staje się absolutnie niedozwolony, 

gdyż można w ten sposób wyrządzić krzywdę dziecku. Dobra wiadomość jest taka, że to mit. Tylko 

w bardzo, bardzo niewielu przypadkach stosunki są niewskazane - w przeważającej większości nie 

ma do nich żadnych przeciwwskazań! 
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4. Ciąża to sprawa kobiety 

Owszem, z fizycznego punktu widzenia w samą ciążę i późniejszy poród zaangażowana jest tylko 

jedna osoba - kobieta. To w jej organizmie zachodzą zmiany, szaleją hormony, w niej rośnie nowe 

życie. Tylko że fizyczność to zaledwie jedna strona medalu. Mężczyzna nie może po prostu się 

odsunąć i przeczekać aż do momentu, w którym ktoś włoży mu syna lub córkę w ramiona. Nie tędy 

droga! Bycie ojcem zaczyna się o wiele, wiele wcześniej. 

5. Większe piersi – więcej przyjemności 

Tym, co wielu mężczyzn cieszy, jest fakt, że w ciąży piersi partnerki znacznie zwiększą swoje 

rozmiary. Spieszymy jednak pohamować ten entuzjazm. Owszem, piersi się powiększają, ale stają 

się także o wiele bardziej wrażliwe na dotyk. Niestety, nie zawsze w pozytywnym tego słowa 

znaczeniu. Czasem ów dotyk może być po prostu nieprzyjemny i sprawiać ból. Tkliwość i 

wrażliwość piersi to dla wielu kobiet spory dyskomfort. 

6. Mężczyzna powinien być obecny przy porodzie 

Poród rodzinny to obecnie standard. Być może twoja partnerka także sygnalizuje - mniej lub 

bardziej otwarcie – że chce, byś wziął udział w tym doniosłym wydarzeniu. Pamiętaj jednak, że 

wybór jest twój - nikt nie może cię zmusić do uczestnictwa w czymś, w czym uczestniczyć nie 

chcesz. Presja może być spora - rodziny, znajomych kobiet, partnerki. Możesz nawet odczuć, że 

skoro nie chcesz być przy porodzie, coś z tobą musi być nie tak. Nie daj się jednak zwariować. Jeśli 

czujesz, że może to być dla ciebie zbyt dużo, porozmawiaj o tym szczerze z partnerką. Uczestnictwo 

w porodzie rodzinnym na siłę nie jest dobrym pomysłem. 

7. Kobieta w ciąży staje się nieznośna 

Humory, zachcianki, gburowatość, pretensje, niechęć do czułości i seksu... wielu panów obawia 

się, że ich partnerka zmieni się w trakcie ciąży w prawdziwą wiedźmę. To oczywiście kolejny mit, 

który nie ma pokrycia w rzeczywistości. Owszem, kobiety odczuwają huśtawki nastrojów, ale winne 

są im szalejące hormony. Gorsze samopoczucie też jest czymś normalnym - ciąża to dla organizmu 

naprawdę spory wysiłek. Zamiast narzekać, że kobieta stała się marudna, lepiej zastanowić się, jaki 

jest tego powód - zainteresować się, porozmawiać, pocieszyć, pomóc. To z pewnością strategia 

lepsza niż „zajście z pola rażenia". 

 

autor: Agnieszka Kęsek 
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Artykuł na portal - tekst z krótkimi wypowiedziami ojców 

 

Jak mieć żonę w ciąży i przeżyć - historie z humorem 

Huśtawki nastrojów, wahania hormonów, ciążowe zachcianki i wiele, wiele innych niespodzianek, 

które w realu okazują się jeszcze trudniejsze do ogarnięcia niż to przewidywały internetowe serwisy. 

O tym, jak sobie poradzili z ciążą swojej partnerki zapytaliśmy trzech panów, praktykujących już w 

roli ojca. Jak się okazało, na swojej drodze napotkali zupełnie różne problemy! 

Problem nr 1 – ciążowe zakupy 

- O ciąży dowiedzieliśmy się niecały rok po ślubie. Mówię „dowiedzieliśmy”, bo raczej nie 

planowaliśmy dziecka – przynajmniej nie przez pierwsze dwa lata – opowiada Damian, tata małej 

Amelki. - Ja wprawdzie nie odrzucałem jej tak całkiem  kategorycznie, ale Asia twierdziła, że 

najpierw musimy się urządzić, ustabilizować i tak dalej. Los jednak – zdecydował inaczej. Kiedy 

żona powiedziała Damianowi o ciąży, mężczyzna trochę się przestraszył: - Pierwsze, co sobie 

pomyślałem to – jak ona to przeżyje? Przecież na razie nie chciała mieć dziecka… 

Jak się jednak okazało, Damian nie doceniał swojej partnerki.  – Asia bardzo szybko przestawiła się 

na tryb: MAMA. Ani się nie obejrzałem, jak półki w salonie i sypialni zaczęły się zapełniać 

dziecięcymi gadżetami. Jako że żona Damiana to kobieta raczej samodzielna, mąż nie miał zbyt 

wiele do powiedzenia w kwestii kupowanych przedmiotów. 

– Nie chodzi nawet o to, że Asia nie liczy się z moim zdaniem. Po prostu – jak tłumaczy – czasami 

nie chce zaprzątać mi głowy rzeczami, z którymi poradzi sobie sama... Z czasem jednak to Damian 

przestał radzić sobie z żoną… - Mamy dość małe mieszkanie i naprawdę nie jesteśmy w stanie 

testować wszystkich pojawiających się na rynku gadżetów! Tylko, że kiedy widziałem, jak cieszy ją 

kompletowanie tej wyprawki, nie miałem serca jej niczego zabraniać… 

Córeczka Damiana i Joanny ma obecnie 3 lata. Rodzice rozglądają się za większym mieszkaniem, 

bo – jako że drugiej ciąży na razie „nie planują”, w najbliższym czasie może się okazać niezbędne... 

Problem nr 2 – ciążowe humory 

- W moim przypadku zdecydowanie największym problemem okazały się tzw. ciążowe humory. 

Wiadomo, jak każdy facet śmiałem się czasami z PMS-u, ale teraz już wiem, że jest niczym przy tym, 

co dopada kobietę w czasie ciąży – opowiada Tomek, ojciec małego Stasia. W przypadku Tomasza 

i Darii ciąża była jedną z tych upragnionych i wyczekiwanych. Być może dlatego mężczyzna z 

dystansem podchodził do opowieści kolegów z pracy o tym, jak to kobieta w tym czasie „wariuje”. 

- Kiedy lekarz stwierdził, że się udało, skakaliśmy ze szczęścia. Po wyjściu z gabinetu miałem przed 

sobą wizję 9-ciu wspaniałych miesięcy oczekiwania. Szybko zacząłem oczekiwać tylko jednego – by 

ten koszmar wreszcie się skończył. Zdaniem Tomka, żona zmieniła się nie do poznania. Z wesołej, 
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skłonnej do żartów dziewczyny przemieniła się w osobę niezwykle płaczliwą i rozdrażnioną. Byle 

powód był w stanie doprowadzić ją do łez. Równie błahy – wywołać atak furii. - Kiedyś znalazłem 

ją płaczącą nad otwartą tubką pasty do zębów w łazience. Fakt, że czasem zdarzy mi się nie 

domknąć buteleczki szamponu czy dokręcić żelu do golenia, ale nigdy bym nie pomyślał, że moja 

żona może przez to wylewać łzy! 

Synek Tomasza i Darii ma obecnie 4 lata. Od chwili jego narodzin Tomkowi nigdy nie zdarzyło się 

zapomnieć o dokręceniu pasty… 

Problem nr 3 – ciążowe zachcianki 

- Zawsze myślałem, że te ciążowe zachcianki to trochę taka ściema. Opowieści o lodach malinowych 

przegryzanych ogórkami wywoływały u mnie raczej drwiący uśmieszek niż współczucie dla tatusia, 

co to musiał o 2-ej w nocy zasuwać do warzywniaka – wspomina Paweł, tata małego Filipa. Do 

czasu, kiedy to właśnie na podstawie tzw. zachcianek, mężczyzna domyślił się, że - jego partnerka 

jest w ciąży. 

- Byliśmy na weselu u znajomych. Wyszedłem na chwilę na dwór, a kiedy wróciłem, moja Magda 

zajadała galaretkę warzywną z kurczakiem. Do tej pory nawet nie spojrzała na tego rodzaju 

przekąski - uważała je za „obrzydliwe”! – śmieje się 27-letni tata. - To nie wszystko, bo kiedy 

nałożyłem sobie kawałek ciasta, a drugi podsunąłem Magdzie, odsunęła talerzyk ze wstrętem i 

wyszła do toalety. Od tej chwili, mężczyzna zaczął się partnerce przyglądać nieco uważniej… 

Kiedy już ciąża okazała się faktem, Paweł zaobserwował więcej nietypowych zachcianek swojej 

dziewczyny. – Nagle zaczęła się zajadać bananami. Do tego stopnia, że z czasem się już nauczyłem, 

żeby nie wracać do domu bez świeżego pęku, bo na pewno będę po nie biegł jak ten przysłowiowy 

tatuś za ogórami. Raz mi się zresztą zdarzyło… Magdę zaczął też drażnić zapach kawy, za którą 

wręcz przepadała i którą – jak wspomina Paweł – wcześniej piła litrami. Za to polubiła – kabanosy. 

Zapas tych jednak – Paweł uzupełniał bardzo chętnie. - Nie ukrywam, że niektóre ciążowe zmiany 

jakie zaszły w Magdzie bardzo mi odpowiadały. Jako że jednak po ciąży wszystko wróciło do normy, 

zastanawiamy się powoli nad kolejnym dzieckiem – śmieje się młody tata. 

Synek Pawła i Magdy ma obecnie 1,5 roku. Partnerka Pawła wróciła do starych zwyczajów i zamiast 

galaretki drobiowej, wybiera tę z owoców. 

 

autor: Agata Cygan-Kukla 
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Informacja prasowa: 

 

Urlop Ojcowski. info – stwórz z nami nowy model ojcostwa 

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu 

ojcowskiego. Niestety, jak pokazują statystyki, do tej pory niewielu pracujących ojców skorzystało z 

tego przysługującego im prawa. Powodów jest wiele – niska świadomość własnych praw, brak 

rzetelnego źródła wiedzy, niezrozumiałe przepisy… UrlopOjcowski.info to nowy, niekomercyjny 

portal, który powstał, aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników  

i pracodawców. 

UrlopOjcowski.info – wszystko na temat urlopu ojcowskiego 

Na początku września pod adresem www.urlopojcowski.info zadebiutował nowy portal, którego 

celem jest inspirowanie oraz przekonywanie mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w 

wychowanie dzieci – ojcami. UrlopOjcowski.info to szereg przydatnych informacji na temat urlopu 

ojcowskiego, nowych przepisów o urlopach rodzicielskich oraz aktywnego rodzicielstwa ojców. 

Podane w atrakcyjnej formie informacje na temat urlopu ojcowskiego podparte są rzetelnymi 

poradami prawnymi, przydatnymi aplikacjami oraz możliwością wglądu w „ojcowskie” 

doświadczenia innych rodziców. Mimo, że portal kierowany jest przede wszystkim do pracujących 

ojców, swoje miejsce znajdą tu również pracujące mamy i pracodawcy poszukujący aktualnych 

danych z zakresu prawa pracy. 

Portal wyposażony został w szereg przydatnych pracownikom i pracodawcom narzędzi, m. in. 

kalkulator urlopu ojcowskiego i macierzyńskiego oraz wzory wniosków do ściągnięcia i 

samodzielnego wypełnienia. Projekt zrodził się z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji na Rzecz 

Promocji Zdrowia i Rozwoju Nauki, a współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. 

Urlop Ojcowski. info to odpowiedź na wszystkie wątpliwości przyszłych lub obecnych ojców. 

 

Więcej informacji o projekcie na: www.urlopojcowski.info  

Zapraszamy również na Facebooka: http://www.facebook.com/urlopojcowski  

 

autor: Marta Czajka 

 

http://www.urlopojcowski.info/
http://www.facebook.com/urlopojcowski
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STARANIOWY.PL  - portal dla par starających się o dziecko oraz osób borykających się z problemem 

niepłodności. 

 

Artykuł z wypowiedziami forumowiczów: 

 

Szukam pana, który pomoże w zapłodnieniu… 

Nie trzeba zbyt długo przeszukiwać sieci, by znaleźć ogłoszenia kobiet, potrzebujących pomocy w 

zapłodnieniu. I wcale nie chodzi o panie, proszące o polecenie godnej zaufania kliniki leczenia 

niepłodności. Te potrzebują raczej – zaufanego dawcy spermy. 

- Jestem 35-letnią kobietą i pragnę sama wychować dziecko. Szukam dawcy spermy (mile widziany 

wysoki blondyn). Jestem z Warszawy i szukam osoby z bliskich okolic. Tego rodzaju ogłoszeń w sieci 

można znaleźć na pęczki. Dlaczego kobiety uciekają się do takich właśnie sposobów na zostanie 

matkami? W przeważającej większości przypadków motywy są podobne: brak odpowiedniego 

partnera, instynkt macierzyński, uciekający czas.  

Chcę zostać zapłodniona 

Pomocy w zapłodnieniu szukają nie tylko samotne panie: – Jestem tutaj, bo szukam dawcy z 

małopolskiego. Moj mąż nie może mi dać dzidziusia, dlatego pisze tutaj. Musi mieć ciemne włosy, 

zielone lub niebieskie oczy – wyjaśnia Antosia. To, czy mąż Antosi również włącza się w 

poszukiwania czy też nie ma o nich pojęcia, pozostaje kwestią domysłu. Mniej wątpliwości w tym 

zakresie budzi wpis Any M: Jestem z Łodzi. Szukam dawcy z grupą krwi 0 RH +/. Skoro grupa jest 

jasno określona, widocznie taką właśnie posiada „nieskuteczny” parter. A co za tym idzie – tylko 

dziecko z podobnym czynnikiem będzie w stanie przekonać go o niespodziewanym ojcostwie… 

Dla większości poszukujących dawcy spermy małżonek głównym powodem okazują się być 

problemy z zapłodnieniem. Czasami jednak tym, co popycha zamężne kobiety do wystawienia 

ogłoszenia okazuje się zwyczajny – brak okazji: - Szukam zdrowego mężczyzny, ze wszystkimi 

badaniami, który zechciałby mnie zapłodnić. Mam 34 lata, jestem z województwa mazowieckiego – 

pisze kazza. - Mam już jedno dziecko. Chcę mieć drugie, ale od paru lat nie mogę spotkać się ze 

swoim mężem w odpowiednich terminach. Szukam Pana, który nie będzie chciał jakichś 

fenomenalnych pieniędzy, ponieważ nie jestem bogata, za to będzie dyskretny i nie będzie chciał 

utrzymywać kontaktu z dzieckiem. Preferuję spotkania w hotelu… 

Atrakcyjny wygląd, określony kolor oczu i dobry stan zdrowia to jedne z najczęściej stawianych 

przez panie warunków, choć trzeba przyznać, że przyszłe mamy bywają też bardziej wymagające. 

Niektóre życzą sobie od partnera wysokiego IQ, a są i takie, którym zależy na „żywym dowodzie” 

łóżkowej skuteczności: - Jestem mężatką, mąż nie może mieć dzieci. Jestem po badaniach, 100% 
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zdrowa… - zapewnia ANA. – Szukam przystojnego chłopaka/mężczyznę, który będzie miał sporo 

zalet, m.in. nieprzeciętną inteligencję i prezencję. Najlepiej takiego, który już spłodził dziecko. 

Chętnie pomogę… 

Co ciekawe, mało które ogłoszenie pozostaje bez odzewu. Większość wywołuje istną lawinę 

propozycji… Z reguły panowie ograniczają się do lakonicznych odpowiedzi: Witam, chętnie 

pomogę, proszę o kontakt mailowy to standard. Zdarzają się jednak i bardziej kuszące oraz 

szczegółowe oferty: - Proszę o kontakt, bardzo chętnie pomogę, jestem wyjątkowo zdrowym i 

wyjątkowo płodnym brunetem, wiek 34 lata, 190 cm, oczy piwne, szczupły, krew (ARh+), absolwent 

filozofii UMK w Toruniu, aktualnie pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk w 

Warszawie…. Dobre geny okazują się być często używanym przez panów argumentem. No bo jak 

tu nie pokusić się na taką propozycję? - 44 lata, geny ludzi długo żyjących – 87l. i 99l., w mojej 

rodzinie nie było chorób genetycznych, spłodzony przeze mnie syn jest mistrzem świata – zapewnia 

byk, a my mimowolnie sprawdzamy, kto zdobył złoto w ostatniej Olimpiadzie. 

Co skłania panów do odpowiedzi na tego rodzaju ogłoszenia? Niektórzy twierdzą, że chęć 

„zostawienia czegoś po sobie”, ale w tego rodzaju szczytne idee trudno uwierzyć, patrząc na wiek 

oferentów: Witam, mogę pani pomóc zajść w ciąże, 26 lat, 176 wzrostu, grupa krwi 0 rh+, ciemno 

brązowe włosy, oczy piwne. Wspomniany motyw również wydaje się wątpliwy, kiedy czytamy 

propozycje panów, sugerujące doświadczenie w „zawodzie”: - Hej. Chętnie Ci pomogę – we 

wszystkich przypadkach zapłodnienie następuje od razu. Mam 183 cm wzrostu, jestem szatynem 

- pisze medicosamigos39. Podczas, gdy niektórych motywów można się domyślać, poznanie innych 

wymaga osobistego kontaktu: - Jarek 53, niebieskie oczy, blondyn, teraz siwy - pisze o sobie 

jaktychcesz1. - Spłodziłem dwóch synów, przystojni, zdrowi, nie ma w mojej rodzinie chorób 

genetycznych ani raka, mam jeszcze propozycje, ale o tym na spotkaniu. Nie chodzi o małżeństwo… 

 

— 

Nie wszyscy być może mają tego świadomość, ale w sieci istnieje specjalne forum, poświęcone 

dosłownie – „robieniu dzieci”. Swoje miejsce znajdą tam zarówno panie, poszukujące dawców 

spermy, jak i panowie, czujący potrzebę zapładniania. Patrząc na owe zjawisko z boku – każdy 

odnosi korzyści. Jedna strona realizuje swoje marzenie o rodzicielstwie, druga – o szybkim zarobku 

bądź zwyczajnym zaspokojeniu seksualnych potrzeb. Bo po co korzystać z usług pań na telefon, 

skoro trzeba im płacić? Tutaj można dostać wszystko nie tyle za darmo, co jeszcze – za dobre 

pieniądze. Jedyną stroną, która może się okazać pokrzywdzona w tym całym „biznesie”, jest ta 

trzecia – dziecko. Czy gdy dorośnie i zapyta o ojca, jedyne co matka będzie w stanie mu powiedzieć 

to to, że był blondynem o niebieskich oczach…? 

 

autor: Agata Cygan-Kukla 
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ZDROWEMALUCHY.PL - portal poświęcony zdrowiu niemowląt i małych dzieci, promujący 

produkty firmy Biomed: 

• alergia, atopowe zapalenie skóry, skaza białkowa (Latopic), 

• odwodnienie, biegunka, wymioty, rotawirusy (Orsalit), 

• gorączka, grypa, ból (Milifen), 

• infekcje gardła (Lactoangin), 

• probiotyki dla niemowląt (FFbaby), 

• higiena intymna małych dzieci (Provag). 

Serwis istniał pod patronatem produktów firmy BIOMED, jednak nie był to serwis produktowy 

czy reklamowy, ale edukacyjno-poradnikowy. 

 

Artykuł na portal: 

 

Jak uniknąć wymiotów i biegunki w czasie świąt? 

Całodniowa głodówka, a potem – istna uczta dla żołądka! Pierożki, krokieciki, łazanki, grzybki… No i 

wreszcie można sięgnąć po pyszności zwisające z choinki – cukrowe sople, czekoladowe bałwanki, 

marcepanowe gwiazdki i pierniki. Oj, żołądek nie ma z nami łatwo w  te święta. Szczególnie ten 

dziecięcy, nieprzyzwyczajony na co dzień do tego rodzaju rewolucji. Jak uniknąć wymiotów 

i biegunki w czasie świąt? 

Wszystkiego po trochu? 

Naczelna zasada wigilijnej uczty. Nie musisz zjeść dużo – ważne, żebyś spróbował wszystkiego. 

Zasiadając do wigilijnego stołu należy pamiętać, że zasada „wszystkiego po trochu” nie obowiązuje 

dzieci. Nawet, jeśli babcia czy ciocia nalega na spróbowanie każdego smakołyku – zdecydowanie 

dajmy do zrozumienia, że maluch nie jest przyzwyczajony do takiej ilości jedzenia na co dzień 

i zbytnie przeciążenie żołądka może mu zaszkodzić. Jeśli mamy obawy co do uporu gospodyni, 

porozmawiajmy o tym zanim zasiądziemy do kolacji – słowne przepychanki przy stole mogą 

zaszkodzić świątecznej atmosferze równie mocno, co żołądkowe sensacje… 

Nie wygładzaj! 

Kolejna tradycja, której wielu z nas próbuje przestrzegać – do kolacji wigilijnej staramy się zasiąść 

po całodniowej głodówce. Ten zwyczaj również nie powinien obowiązywać dzieci. Zresztą, warto 

byśmy i my, dorośli podeszli do niego z pewną dozą rozsądku. Rezygnację z jedzenia w ciągu dnia 

tłumaczymy chęcią przygotowania miejsca w żołądku na wigilijne smakołyki. Cel szczytny, a jednak 

mało komu udaje się go osiągnąć. Pusty żołądek w większości przypadków zapełnia się zaraz 

po spróbowaniu pierwszych potraw, a każda kolejna pracuje już sowicie na konto świątecznego 

https://kobiecosc.info/swieta-swieta-a-po-swietach-bol-brzucha-wymioty-biegunka-u-malucha/
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przejedzenia. Wcześniejsza głodówka spowalnia naszą przemianę materii, a to z kolei sprawia, że 

skutki przejedzenia dają się nam we znaki podwójnie. Wraz z dzieckiem zjedzmy w ten dzień syte 

śniadanie, a nawet lekki lunch, zadbajmy o zdrowe przekąski w ciągu dnia (np. jogurt, owoce, 

warzywa, owsiane ciasteczka) oraz dopilnujmy, by maluch pił odpowiednią ilość wody. 

Nie eksperymentuj! 

Wigilia i Boże Narodzenie to nie czas na dietetyczne eksperymenty. Jeśli dziecko nigdy wcześniej 

nie jadło danego składnika, nie podawajmy go po raz pierwszy właśnie przy wigilijnym stole. 

Rozszerzanie diety warto raczej zacząć od marchewki czy jabłuszka, nie zaś od pierogów z kapustą. 

Jeśli zależy nam, by maluch w czasie kolacji spróbował określonej potrawy, zadbajmy o to, 

by wcześniej skosztował wszystkich zawartych w niej składników. Dzięki temu będziemy mieć 

pewność, że potrawa nie uczuli dziecka. Uchronimy też babcię czy ciocię przed ewentualnym 

poczuciem winy – jeśli maluch po zjedzeniu ich smakołyków wyląduje w toalecie, pewnie trudno 

będzie je przekonać, że to tylko alergia… 

Łącz z głową! 

Warto pamiętać, że spożywanie pokarmów to dziedzina, która rządzi się własnymi, żelaznymi 

prawami. Pewne produkty warto ze sobą łączyć, by wzmocnić ich pozytywne działanie, innych 

lepiej nie spożywać jednocześnie, ponieważ zwyczajnie się „nie lubią” (np. potrawy tłuste 

z pustymi węglowodanami). Mięsne i rybne smakołyki warto łączyć z warzywami – częściowo 

surowymi, a częściowo gotowanymi. Między posiłkiem mięsnym, a ciastem dobrze zrobić sobie 

przynajmniej dwugodzinną przerwę, by żołądek miał czas odetchnąć. Warto też zadbać 

o odpowiednie doprawienie potraw – nie tylko poprawimy ich smak, ale jednocześnie 

dopilnujemy, by same zadbały o sprawną ewakuację z organizmu. Świąteczne menu dobrze jest 

urozmaicić o kilka suszonych moreli lub fig, które przyspieszają usuwanie zalegających w jelitach 

złogów, potrawy warto udekorować natką pietruszki, która przyspiesza trawienie, można 

przemycić w świątecznym jadłospisie kiełki pszenicy, które zapobiegają nudnościom. 

Odchudź wigilijne dania! 

Wigilia to z zasady kolacja postna, co jednak wcale nie oznacza – dietetyczna. Zresztą, trudno 

ukrywać, że sami często – choć może nieświadomie, podkręcamy kaloryczność posiłków, które 

kładziemy na wigilijnym stole. Zastanówmy się, jak w prosty sposób „złagodzić” przygotowywane 

dania. Przykładowo: zamiast smażyć karpia, ugotujmy go na parze albo upieczmy w rękawie 

foliowym, zamiast przygotowywać sos na zasmażce, użyjmy do zagęszczenia zawiesinę z mąki 

i mleka, zamiast dosładzać barszcz, doprawmy go sokiem jabłkowym, zamiast obsmażać pierogi, 

podawajmy je prosto z wody, a krokietom oszczędźmy panierki. Wszystkim biesiadnikom wyjdzie 

to na dobre! 

 

 

https://kobiecosc.info/prezenty-co-na-mikolaja-dla-malego-alergika/
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Dbaj o to, co dziecko pije! 

Mimo, że Mikołaj już od połowy listopada pędzi do nas tirem wyładowanym po brzegi znanym 

kalorycznym napojem, naprawdę nie musimy stawiać go na wigilijnym stole. Wbrew przekonaniu 

niektórych, napoje typu cola nie są dobrym rozwiązaniem w przypadku problemów żołądkowych, 

a tym bardziej przed nimi nie uchronią. Zrezygnujmy z kolorowych, gazowanych soków – 

postawmy na stole niegazowaną wodę mineralną, owocową lub miętową herbatkę, no i 

obowiązkowo – kompot z suszu. Pyszny i zdrowy napój, który – nie wiadomo dlaczego, podzielił 

niechlubny los szpinaku. Obydwa przepyszne, obydwa dotknięte stereotypem niesmacznych. 

Tymczasem kompot z suszu może być spożywany już przez 8-miesięczne niemowlęta! Oczywiście 

pod warunkiem, że nie jest zbyt mocno dosłodzony. Przyzwyczajajmy malca do jego smaku, 

ponieważ pozwala uniknąć żołądkowych sensacji – przyspiesza perystaltykę jelit, poprawia 

trawienie i zapewnia szybsze uczucie sytości. 

Sprawdzone produkty pod ręką 

Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego postarajmy się zrobić wszystko, by uniknąć przykrych 

skutków świątecznego przejedzenia. Zanim jednak zasiądziemy do wigilijnego stołu upewnijmy się, 

że jesteśmy przygotowani na ewentualne problemy – pamiętajmy, że w czasie świąt dostanie się 

do lekarza może być nieco utrudnione. Tym, czego nie powinno zabraknąć w naszym domu 

w czasie świąt – oprócz karpia na stole i prezentów pod choinką, jest DPN, czyli doustny płyn 

nawadniający. To pierwszy krok w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takich jak biegunka 

i wymioty. Nie zapominajmy, że mogą one doprowadzić do odwodnienia, a to – szczególnie 

w przypadku dzieci, jest naprawdę niebezpieczne. 

 

autor: Agata Cygan-Kukla 
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SCANDINAVIAN CLINIC – Specjalistyczne centrum stomatologiczne w Krakowie. Dla marki 

opracowaliśmy strategię content marketingową. Zajęliśmy się tekstami na stronę internetową 

oraz platformę contentową. Pod naszą opiekę trafił również newsletter, kanały social media oraz 

działania na forach.  

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania przez pacjentów (przykłady): 

 

SKĄD SIĘ BIERZE KAMIEŃ NAZĘBNY? 

Kamień nazębny powstaje na skutek nagromadzenia się na zębach resztek pokarmowych, bakterii 

oraz zwapniałej płytki nazębnej. Problem może się nasilać w wyniku nieprawidłowej higieny jamy 

ustnej, uwarunkowań genetycznych, palenia papierosów, picia dużej ilości kawy i herbaty, wad 

zgryzu, źle wykonanych wypełnień lub nieprawidłowej diety. 

CZY FLUORYZACJA PO SCALINGU I PIASKOWANIU U DOROSŁEJ OSOBY FAKTYCZNIE MA SENS? 

Fluoryzacja zębów wzmacnia szkliwo oraz chroni zęby przed działaniem kwasów i bakterii. Ma więc 

sens zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 

CZY USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO MOŻE NISZCZYĆ SZKLIWO? 

Profesjonalnie wykonany zabieg scalingu nie uszkadza szkliwa zębów. Po jego zakończeniu może 

wystąpić krótkotrwała nadwrażliwość, którą można zniwelować, poddając się zabiegowi fluoryzacji 

lub stosując pasty i płukanki przeznaczone do zębów wrażliwych. 

KTO POWINIEN ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ZABIEG HIGIENIZACJI? 

Zabieg higienizacji dedykowany jest wszystkim Pacjentom, chcącym cieszyć się zdrowymi i 

estetycznie wyglądającymi zębami. Z zabiegu powinni korzystać szczególnie Pacjenci, którzy palą 

papierosy, spożywają kawę, herbatę, czerwone wino lub w których diecie występują produkty 

mocno barwiące. Jest wskazany w przypadku Pacjentów z aparatami ortodontycznymi oraz osób, 

które decydują się na zabieg wybielania zębów. 

 

DLACZEGO WSTAWIENIE BRAKUJĄCEGO ZĘBA JEST WAŻNE? 

Braki w uzębieniu to problem nie tylko estetyczny. Usunięcie zęba wpływa na zgryz – zęby 

przesuwają się w kierunku wolnej przestrzeni. Przekrzywione i pochylone, ulegają nadmiernym 

przeciążeniom, szybciej się niszczą i są bardziej narażone na próchnicę i choroby przyzębia. 

Następstwem braków w uzębieniu są kłopoty z rozdrabnianiem pokarmu oraz stopniowy zanik 

kości w miejscu po usunięciu zęba. Proces zaniku najintensywniejszy jest w pierwszym roku po 
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utracie zęba (około 60%), a jego intensywność zwiększa się w przypadku braku impulsacji, czyli 

nacisku na kości. Dodatkowo, zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego. To 

dlatego brakujące uzębienie należy uzupełnić jak najszybciej. 

JAK DBAĆ O IMPLANTY ZĘBOWE? 

Po zabiegu wszczepienia implantów należy wyjątkowo dokładnie dbać o higienę jamy ustnej. 

Specjaliści Scandinavian Clinic w trakcie wizyty poinstruują, jak prawidłowo dbać o zęby oparte na 

implantach oraz o zalecanej częstotliwości wizyt kontrolnych. 

 

autor: Marta Czajka/ Agnieszka Gałczyńska 
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WAWEL SERVICE – krakowski deweloper specjalizujący się w budownictwie energooszczędnym 

 

Informacja prasowa – informacja o promocji: 

 

Inwestycje energooszczędne w walce ze smogiem 
 
Krakowianie wdychają trucizny przez całą dobę. Nie tylko na zewnątrz. Powietrze, którym 
oddychamy w pomieszczeniach, również zawiera szkodliwe pyły. Nie pomagają nawet szczelne okna. 
Inwestycje w rozwiązania energooszczędne w budownictwie mieszkaniowym to krok bliżej do 
czystszego powietrza w naszym mieście!  
 
Problem ze smogiem w Krakowie nasila się w okresie jesienno – zimowym. Za wzrost 
zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialna jest głównie tzw. niska emisja, czyli stare piece i 
kotłownie węglowe. To główne, poza spalinami samochodowymi, źródła szkodliwych pyłów 
zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Pyły dostają się do górnych dróg oddechowych i krwioobiegu 
powodując kaszel, trudności z oddychaniem, choroby serca, raka płuc, astmę i ostre infekcje 
układu oddechowego. 
 
Najważniejszym celem walki jest oczywiście poprawa jakości powietrza w całym mieście. Dopóki 
jednak nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, można próbować minimalizować szkodliwy wpływ 
smogu na zdrowie mieszkańców, wspierając nowoczesne rozwiązania w budownictwie 
mieszkaniowym. 
 
Kolektory słoneczne na dachu budynku 
 
Tradycyjne ogrzewanie domu przy użyciu węgla czy innych materiałów opałowych powoduje 
zwiększenie przenikania szkodliwych substancji do atmosfery. Za nasz komfort cieplny płacimy 
dużą cenę, również w postaci zdrowia. Można jednak przyczynić się do ochrony środowiska i 
jednocześnie zaoszczędzić na ogrzewaniu, stosując alternatywne źródła energii, np. tę, 
pochodzącą ze słońca. W Krakowie powstaje pierwsza inwestycja wielorodzinna wyposażona w 
kolektory słoneczne umieszczone na dachu budynku - Wężyka 10 w krakowskich Czyżynach. Dzięki 
temu rozwiązaniu znacząco obniżą się koszty ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku. 
Kolektory pozwolą średniorocznie sporo zaoszczędzić, latem zaś nawet w 100% pokryć 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Instalacja c.o. zasilana z wysokosprawnej kotłowni 
gazowej kondensacyjnej wesprze system w okresie jesienno–zimowym, gdy słońca będzie mniej. 
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Wymiana powietrza dzięki rekuperacji 
 
Nowoczesne budownictwo coraz częściej zwraca uwagę na zapewnienie korzystnego bilansu 
energetycznego domów wielo- i jednorodzinnych. Uzyskuje się to między innymi dzięki eliminacji 
mostków cieplnych, montażu energooszczędnych okien czy instalacji wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła (rekuperacji). W okresie grzewczym nawet do 50% wytwarzanego ciepła w 
budynku może być tracone poprzez tradycyjną instalację wentylacji grawitacyjnej czy zbyt 
intensywne wietrzenie mieszkań. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ogranicza te straty i 
dzięki temu gwarantuje lokatorom oszczędności na rachunkach rzędu 30-40%. Co więcej, działanie 
systemu rekuperacji z wysokiej klasy filtrami powietrza (podobnie, jak w odkurzaczu) chroni 
mieszkańców przed napływem szkodliwych pyłów do wnętrza mieszkania. 
  
Bezpieczna i efektywna kotłownia gazowa kondensacyjna 
 
Kolejną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, wysokich rachunków za ogrzewanie, a także braku 
komfortu cieplnego, są przestarzałe systemy grzewcze. Najłatwiejszym sposobem modernizacji 
źródła ciepła jest zastosowanie kotła gazowego. Wysokosprawna kotłownia gazowa 
kondensacyjna, w odróżnieniu od tradycyjnego kotła, pozwala pozyskać dodatkowe ciepło z pary 
wodnej zawartej w spalinach, które jest ponownie wykorzystane do ogrzewania. Technologia ta 
łączy w sobie ekologię, niezawodność, bezpieczeństwo produkcji ciepła oraz ekonomiczne 
podejście: kocioł kondensacyjny jest oszczędniejszy od tradycyjnego o 20-30%. 

Inwestycje wykorzystujące takie innowacyjne rozwiązania można już znaleźć wśród ofert 
krakowskich deweloperów. Energooszczędne inwestycje Wawel Service – Borkowska B1 i B2 na 
Klinach i Halszki 28A na Kurdwanowie to odpowiedź na oczekiwania klientów w dobie problemów 
ze smogiem i rosnących kosztów energii. Zastosowano w nich wentylację mechaniczną z 
odzyskiem ciepła oraz kotłownie kondensacyjne - w standardzie dla każdego mieszkania. 
Dodatkowo obie inwestycje są pozytywnie certyfikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to oznacza bezzwrotne dopłaty dla nabywców mieszkań – w 
wysokości 11 tys. zł.  

Inwestycja w energooszczędność - zysk na czysto!  

Zmniejszenie ilości energii cieplnej, jaką zużywamy do ogrzania mieszkania, powoduje 
zmniejszenie ilości jej produkcji! Inwestycje w rozwiązania energooszczędne to droga do 
czystszego powietrza w naszym mieście. 

EKO PROMOCJA: Kup mieszkanie energooszczędne i otrzymaj AGD w prezencie! 

Dla każdego nabywcy Wawel Service przygotował „Eko-Prezent do Eko - mieszkania” - bon na 

zakup energooszczędnych sprzętów AGD o wartości 5.000 zł. Promocją objęte zostały krakowskie 

energooszczędne inwestycje: Borkowska B1 i B2 na Klinach, Halszki 28A na Kurdwanowie oraz 

osiedle energooszczędnych domów jednorodzinnych „Dom dla Każdego” w Michałowicach. 

Promocja trwa do końca roku 2014.  

autor: Marta Czajka 
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Wywiad – dla prasy branżowej: 

 

Mieszkanie energooszczędne – idealny wybór dla kieszeni i środowiska 

– Wspieranie rozwiązań energooszczędnych to krok w dobrym kierunku. Włączyliśmy do naszej 

oferty takie inwestycje, gdyż chcieliśmy stworzyć domy i mieszkania dla osób, którym zależy na 

niższych kosztach zakupu i eksploatacji, wysokim komforcie życia i ochronie środowiska. Przy 

odpowiednim użytkowaniu energooszczędne mieszkanie może się okazać tańsze od standardowego 

– mówi w rozmowie z Energooszczędnymi 4 kątami Piotr Kijanka, dyrektor ds. sprzedaży Wawel 

Service. 

Jaki procent waszej oficjalnej oferty stanowią projekty energooszczędnych budynków mieszkalnych? 

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii oraz wysokich kwalifikacji naszych projektantów i 

inżynierów, możemy dziś oferować naszym klientom tanie w zakupie i eksploatacji mieszkania i 

domy energooszczędne. Już w tym momencie mamy zaprojektowanych ponad 200 takich domów 

i mieszkań, które jako pierwsze w regionie spełniają warunki umożliwiające uzyskanie dopłaty do 

kredytu hipotecznego w ramach NFOŚiGW. Modelowym przedsięwzięciem tego typu jest osiedle 

domów energooszczędnych realizowane w ramach naszego Ogólnopolskiego Programu „Dom dla 

Każdego” w Niepołomicach i Michałowicach. Budujemy również energooszczędne budynki 

wielorodzinne w Krakowie: Borkowska budynek B1 i B2 na Klinach oraz Halszki 28A na 

Kurdwanowie. Planujemy kolejne energooszczędne inwestycje. 

Czy deweloper ma obowiązek powiadomić potencjalnego nabywcę, że istnieje możliwość zakupu 

energooszczędnego mieszkania? 

Deweloperzy nie są dziś zobowiązani, by budować energooszczędnie, nie mają również obowiązku 

informować nabywców o możliwości zakupu energooszczędnych domów lub mieszkań. W Wawel 

Service chętnie przekonujemy klientów do energooszczędnych inwestycji z naszej oferty.  

W jaki sposób badają Państwo, czy wasze budynki spełniają wymogi standardu budynku 

energooszczędnego? 

Aby uzyskać kwalifikację do programu dopłat przedstawiamy kompleksowo przygotowany projekt 

architektoniczno-budowlany. W kolejnych etapach, przed zakończeniem procesu budowy, 

inwestycja przechodzi przez cały proces weryfikacji. Weryfikacja polega na przeprowadzeniu testu 

szczelności oraz standardu wykonania. Weryfikator sprawdza również, czy użyte materiały są 

zgodne z projektem i posiadają aprobatę techniczną. Dopiero po pozytywnej ocenie inwestycji 

przez weryfikatora może ona uzyskać kwalifikację do programu dopłat do kredytów. Nasze 

energooszczędne budynki mieszkalne znajdują się nadal na etapie weryfikacji - nie zależy to jednak 
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od nas. NFOŚiGW wprowadził kolejne zmiany w sferze dopłat do kredytów na budowę domów i 

mieszkań energooszczędnych. Musimy uzbroić się w cierpliwość. 

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej to wymóg dla wszystkich nowych budynków 

podlegających zbyciu lub wynajmowi. Czy klienci pytają o nie? 

Nasi Klienci chętnie pytają o możliwość zakupu mieszkania z dopłatą do kredytu hipotecznego w 

ramach programu NFOŚiGW. Oczywiście zdarzają się również tacy, których interesują świadectwa 

charakterystyki energetycznej. Do tej pory zrealizowaliśmy jedynie pokazowe domy 

energooszczędne w inwestycji  „Dom dla Każdego”, w związku z tym tylko świadectwa 

charakterystyki energetycznej tych inwestycji jesteśmy w stanie przedstawić klientom.  

Duże znaczenie w energooszczędnym budynku ma jakość i grubość izolacji cieplnej (dachu, 

fundamentów, drzwi) rodzaj zamontowanych szyb w oknach, a nawet piętro i usytuowanie 

mieszkanie względem stron świata. Czy nabywcy są tego świadomi? Czy sami podpowiadacie 

klientom,  jakie cechy powinno mieć energooszczędne mieszkanie? 

Dla naszych klientów, we współpracy z Partnerami Programu „Dom dla Każdego”, udostępniliśmy 

stronę internetową www.domdlakazdego.info, która, oprócz prezentacji naszej szerokiej oferty, 

ma na celu zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat korzyści wynikających z 

budownictwa energooszczędnego. Naszym celem jest edukowanie osób planujących zakup lub 

wybudowanie takiego domu. Chcemy również przybliżyć technologie energooszczędne oraz 

możliwości finansowania budownictwa energooszczędnego i pasywnego przez NFOŚiGW. 

Wszystkie te informacje zebrane są w zakładce „Baza wiedzy”. 

Ile będziemy musieli dopłacić do 1 m2, jeśli zdecydujemy się kupić mieszkanie energooszczędne? 

Przyjmuje się, że na krajowym rynku dobrze zaprojektowany i wykonany budynek z użyciem 

energooszczędnych rozwiązań jest droższy o ok. 10 proc. w porównaniu z budownictwem 

tradycyjnym. Nie oznacza to jednak, że klient końcowy będzie automatycznie ponosił większe 

koszty związane z zakupem energooszczędnego mieszkania czy domu od dewelopera. Połączenie 

energooszczędności, dobrego projektu i innowacyjnego materiału budowalnego pozwala nam 

budować tanie i ciepłe domy, których cena nie przewyższa kosztów standardowych 

nieruchomości. Ceny za mieszkanie w inwestycji Borkowska budynek B1 i B2 zaczynają się już od 

4.799 za m2. W przypadku mieszkania energooszczędnego możemy liczyć jeszcze na dopłatę do 

kredytu hipotecznego rzędu 11 tys. zł. 

Jeżeli chodzi o zakup energooszczędnego domu z naszej oferty, to cena za 1 metr kwadratowy 

zaczynać się będzie od 3 599 zł brutto. Także rachunki za ogrzewanie będą miłym zaskoczeniem 

dla mieszkańców. Zapotrzebowanie 100-metrowego budynku na energię potrzebną do 

ogrzewania wynosi poniżej 2,5 kW. Testy wykazały, że koszty ogrzewania naszych domów w 

przybliżeniu wynoszą około 1 zł za 1 mkw. na miesiąc. Ponadto potencjalni nabywcy będą mogli 

http://www.domdlakazdego.info/
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dodatkowo wyposażyć domy w rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii: kolektory 

słoneczne, panele fotowoltaiczne czy gruntowe wymienniki ciepła. 

Czy wszystkie państwa projekty osiedli energooszczędnych są już realizowane?  

Budowa energooszczędnego zespołu budynków mieszkalnych – Borkowska budynek B1 i B2 na 

krakowskich Klinach została już rozpoczęta, a zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 

2014/I kwartał 2015 roku. Realizujemy również osiedla domów energooszczędnych „Dom dla 

Każdego” w Michałowicach i Niepołomicach pod Krakowem. Są to kameralne osiedla domów 

samodzielnych lub w zabudowie bliźniaczej. Każdy segment to od 102 do 200 m² powierzchni 

użytkowej, własny ogródek, dwa tarasy oraz miejsce postojowe. Domy wykonane są w 

innowacyjnej technologii ze spienionego polistyrenu. Budynki w obu inwestycjach zaprojektowane 

są w taki sposób, aby zachować ciągłość izolacji termicznej i wykluczyć mostki cieplne. Wyposażone 

są w rekuperatory oraz pompy ciepła, dzięki temu zużywają ok. 70% mniej energii niż domy 

budowane w technologii tradycyjnej. 

Czy nie boją się Państwo ryzyka, że ludzie nie kupią mieszkań na takim osiedlu? 

Jak już wspominałem, inwestujemy w edukację naszych klientów i walczymy z mitem, że 

budownictwo energooszczędne jest dużo droższe. Oczywiście, czasem trzeba więcej zapłacić na 

starcie, ale w dość krótkim czasie użytkowania, powiedzmy 10 lat, w prawidłowo poprowadzonym 

rachunku ekonomicznym, mieszkanie energooszczędne okazuje się tańsze, nie wspominając już o 

komforcie i zdrowiu mieszkańców.  

Zainteresowanie energooszczędnymi mieszkaniami w inwestycji Borkowska budynek B1 i B2 jest 

duże, zwłaszcza, że to kolejny etap rozbudowy cieszącego się od lat dużym zainteresowaniem 

osiedla - Millenia Fort. Wiele osób spoza Krakowa dopytuje również mailowo – czy w najbliższym 

czasie planujemy budowę tego typu mieszkań w ich miastach. Klienci interesują się również 

inwestycją „Domy dla Każdego”, która będzie pierwszym w Małopolsce certyfikowanym osiedlem 

energooszczędnym. Inwestycja przeszła już do ostatniego etapu weryfikacji i wszystko wskazuje 

na to, że domy na energooszczędnym osiedlu będzie można nabyć, korzystając z dopłat Funduszu. 

Wokół inwestycji dużo się dzieje – braliśmy udział w Projekcie „Buduj z Energią”, gościliśmy w 

naszym domu pokazowym Tomasza Zubilewicza wraz z ekipą programu „Dobre Klimaty”, jesteśmy 

zapraszani na konferencje, dotyczące budownictwa energooszczędnego w całej Polsce.  

Jakby scharakteryzowali Państwo dom/osiedle energooszczędne? 

Współczesny dom czy mieszkanie muszą być przyjazne zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla 

środowiska naturalnego. Budynek taki musi charakteryzować się małym zużyciem energii - rosnące 

systematycznie koszty energii stanowią przecież coraz większe obciążenie budżetów domowych. 

Planując włączenie do oferty Wawel Service energooszczędnych inwestycji przyświecał nam jeden 

cel – zbudować domy dla osób, którym zależy na niższych kosztach zakupu i eksploatacji, wysokim 
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komforcie oraz ochronie środowiska! Stworzyliśmy energooszczędne domy i mieszkania idealne - 

Domy dla Każdego! 

Czy kontaktujecie się państwo z deweloperami w innych krajach i czy oni są bardziej zaawansowani 

w rozwoju budownictwa energooszczędnego? 

Kraje zachodnie, np. Niemcy już od wielu lat preferencyjnymi warunkami finansowania i 

kredytowania wspierają budownictwo energooszczędne. U nas tego typu programy dopiero 

raczkują, a do tej pory spotykały się z dużym oporem. Problemem oczywiście była cena… 

Proponowane przez NFOŚiGW dopłaty mają zrekompensować budującym część nakładów, jakie 

wiążą się z wydatkami na rozwiązania oszczędzające energię. To spowoduje, że domy i mieszkania 

energooszczędne staną się jeszcze tańsze, a przez to bardziej dostępne. 

Technologia budowy "Domów dla Każdego" dostarczana przez naszego Partnera - firmę 

M3SYSTEM, została niedawno laureatem konkursu GreenEvo w kategorii eko - lider. Nagroda w 

konkursie jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ pozwoli zaprezentować unikalną technologię 

naszych „Domów dla Każdego” podczas wielu misji gospodarczych, licznych seminariów, spotkań 

biznesowych oraz konferencji na całym świecie - w takich krajach, jak: Azerbejdżan, Chorwacja, 

Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Wietnam. 

Za kilka lat będzie obowiązek budowania w nowych standardach. Czy uważacie Państwo, że nie 

czekając na konkretne ustawy i już teraz realizując projekty o wyższym standardzie, podnosicie swoja 

konkurencyjność na rynku?  

W związku z nowelizacją Dyrektywy EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, 

rozwiązania energooszczędne w budownictwie niedługo okażą się koniecznością dla wszystkich 

deweloperów. My postawiliśmy mocno na budownictwo energooszczędne. Wierzymy, że 

inwestycja w innowacyjne technologie i wspieranie rozwiązań energooszczędnych to dobra 

decyzja.  

 

autor: Marta Czajka 
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DEAR ECO - ubranka i akcesoria z organicznej bawełny, bambusa i reluganu 

 

Informacja prasowa– z wypowiedziami eksperta: 

 

Materiały, którym zima niestraszna! 

Body, kaftanik, śpioszki, kombinezon, kołderka i kocyk – z takim ekwipunkiem maluchowi nie 

powinna być straszna nawet najmroźniejsza zima. Nic z tego! Uczucie ciepła wcale nie jest zależne 

od tego, ile warstw ubrań mamy na sobie. Popularne stwierdzenie mówiące, że liczy się jakość, a nie 

ilość, sprawdza się także i w tym przypadku. 

Z pewnością wielu z nas zdarzyła się podobna sytuacja: mimo założenia kilku warstw ubrań po 

wyjściu na dwór odczuwaliśmy przenikliwy chłód, podczas gdy towarzysząca nam osoba – pozornie 

ubrana lżej – wcale nie narzekała na zimno. I nic w tym dziwnego - uczucie ciepła nie zależy bowiem 

od ilości ubrań, które mamy na sobie, ale od materiałów, z których są one wykonane. 

Niewystarczające zabezpieczenie organizmu przed chłodem to tylko jedno z możliwych zagrożeń, 

wynikających z noszenia niewłaściwych tkanin – drugim jest jego przegrzanie, które może nieść 

równie groźne dla zdrowia skutki. W czasie zimy najważniejsze bowiem jest to, by było nam ciepło 

i sucho, a przecież zbyt grube ubranie stymuluje proces pocenia, co prowadzi do szybkiego 

wychłodzenia organizmu. Wybierając ubrania i akcesoria (kocyki, śpiworki) dla swoich pociech, 

warto więc wiedzieć, które tkaniny sprawdzą się najlepiej w czasie zimowych chłodów.  

Warto zauważyć, że „miły i miękki w dotyku” to niewystarczające kryteria w przypadku dziecięcej 

odzieży. Przykładowo polar – mimo, że lekki i przyjemny, a dodatkowo - posiadający właściwości 

termoizolacyjne, wykonany jest z PET i innych tworzyw sztucznych. Podobnie w przypadku 

mikrofibry, którą wielu docenia z uwagi na wytrzymałość, chłonność, zdolność do szybkiego 

wysychania i kompresji - to w istocie typ mikrowłókna, składający się z mieszanki włókien 

poliestrowych i poliamidowych. A jak jest w przypadku puchu, który wciąż uchodzi za najlepszą 

dostępną izolację? Lekki, ściśliwy, oddychający, a ten naturalny - bezpieczny nawet dla alergików. 

Niestety, wypełnienie absorbuje ogromne pokłady wilgoci – kontakt z deszczem czy większą ilością 

mokrego śniegu błyskawicznie niweluje wszystkie jego zalety. Mokry puch nie będzie izolował od 

chłodu, a co więcej - będzie wysychał niezwykle wolno. 

Bawełna odporna na zimę 

Jakie materiały będą więc najbezpieczniejsze w okresie zimowym? Takie, które nie tylko 

zagwarantują ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale jednocześnie zapewnią 

odpowiednią wentylację, a w przypadku okryć wierzchnich i akcesoriów (kombinezonów, kocyków, 

śpiworków) – nie będą bały się wody! Jeśli chodzi o ubranka, najlepszym wyborem będą te, 

wykonane z bawełny organicznej - zatrzymuje ona ciepło ciała, skutecznie chroniąc przed zimnem, 
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ale jednocześnie przepuszcza powietrze. Czym różni się od tej konwencjonalnej wyjaśnia Jennifer 

Bohan – zwolenniczka ekologicznego stylu życia i założycielka marki Dear Eco (www.deareco.com):  

- Bawełnę tradycyjną uprawia się przy użyciu pestycydów i nawozów sztucznych, podczas gdy 

bawełna organiczna nie wymaga żadnych wspomagaczy. Dodatkowo zbierana jest ręcznie - bez 

użycia maszyn, co wyklucza konieczność jej chemicznego czyszczenia. Tym samym jest w stu 

procentach bezpieczna dla delikatnej skóry dziecka – nawet tego, które zmaga się z alergią. W 

przypadku kocyków czy śpiworków warto postawić na relugan – delikatną skórę jagnięcą 

wyprawianą za pomocą garbników niezawierających szkodliwych związków chromu. – Ma 

właściwości termoregulacyjne, co sprawia, że dziecko nie poci się ani nie marznie. Jest miękki i 

puszysty, dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry malca, a co najważniejsze – nie przyjmuje wody! 

- zauważa Jennifer Bohan. – Śpiworek wykonany z reluganu będzie więc idealny w czasie spaceru – 

sprawdzi się zarówno w przypadku gondoli, jak i spacerówki czy sanek. 

Tym, na co należy zwrócić uwagę w przypadku zimowej odzieży, jest również wygoda dziecka. 

Ubranka, które zakładamy bezpośrednio na ciało, w zimie są dodatkowo „dociskane” przez 

warstwę okrycia wierzchniego. Należy więc zadbać o to, by ubranka były maksymalnie wygodne i 

pozbawione drażniących elementów. Warto unikać metalowych sprzączek, zatrzasków, suwaków, 

które dodatkowo - zawierają niebezpieczny nikiel oraz inne metale reaktywne. Marka Dear Eco 

kładzie na wygodę maluchów szczególny nacisk, eliminując z nich wszelkie potencjalnie 

niewygodne, a często także niebezpieczne elementy (guziki, haftki), stawiając na komfortowe, 

bezniklowe napy. – Tym, na co często my, dorośli nie zwracamy uwagi, są również metki – mówi 

właścicielka Dear Eco. – W czasie leżenia mogą sprawiać dziecku prawdziwy dyskomfort tym 

bardziej, że w zimie dociskają je do skóry wierzchnie ubranka. Z tego właśnie powodu w ubraniach 

Dear Eco metki są wszywane specjalną metodą, umożliwiającą łatwe odcięcie bez pozostawiania 

na materiale drażniących skórę dziecka elementów. 

Tak ubrane i zabezpieczone niemowlę jest w pełni przygotowane na zimowy spacer – nie zmarznie, 

nie przegrzeje się, a dzięki wygodnym fasonom – maksymalnie skorzysta ze zdrowej i orzeźwiającej 

przechadzki!   

------------ 

Dear Eco (www.deareco.com) to marka, która w ubiegłym roku zadebiutowała na polskim rynku. 

To producent ubranek i akcesoriów przeznaczonych dla dzieci od momentu narodzin do 18-ego 

miesiąca życia. Główna działalność firmy skupia się na produkcji ubranek z najwyższej jakości 

bawełny organicznej, ale w ofercie producenta znajdują się także kolekcje z bambusa oraz 

reluganu.  
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