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opowieść o emocjach na mlecznej drodze
dla dziecka i mamy

ilustracje JOANNA LICHTAŃSKA 

ALICJA PODGRODZKA 



Wszystko się zaczęło, kiedy mój brzuch pochwalił 
się piersiom, że zamieszkała w nim mała fasolka. 
Ta fasolka to oczywiście ty! W dodatku brzuch 
zaczął rosnąć. Piersi zrobiły się bardzo zazdrosne. 
Też chciały urosnąć. I wiesz co? Naprawdę zaczęły 
się powiększać!

PROPOZYCJA DLA MAMY

Pamiętasz, w jakich okolicznościach dowiedziałaś się, że jesteś 
w ciąży? Może bardzo się cieszyłaś, a może byłaś zaskoczona. Jak 
zareagowało twoje ciało?

Możesz opowiedzieć swojemu dziecku, co działo się w twoim or-
ganizmie, kiedy było jeszcze w brzuszku. Zaufaj, że nawet jeśli uży-
jesz nowych, trudnych dla niego słów, jak „żołądek” czy „pęcherz”, 
dziecko usłyszy twój przekaz. Kiedy wskażesz mu palcem, gdzie 
wewnątrz brzucha są poszczególne organy, będzie miało okazję 
dużo nauczyć się o swoim ciele. 



PROPOZYCJA DLA MAMY

Nawał laktacyjny bywa trudny, ale także – zabawny! Czy jesteś 
gotowa na dawkę śmiechu? Poszalej ze swoim maluchem 
i  na kolejnej stronie narysujcie coś, co przypomina wasze za-
bawne doświadczenia z karmieniem. Może to fontanna mle-
ka tryskająca z piersi, może maluszek robiący „pierdzioszki”  
w pierś mamy podczas ssania albo inna śmieszna scena? 
Może wolisz ją opisać albo wkleić zdjęcie? To ćwiczenie może 
być świetną zabawą, nawet jeśli twój nawał laktacyjny to trud-
ne wspomnienie albo go nie miałaś...

W drugim dniu po porodzie mleka zrobiło się nagle bardzo 
dużo! Moje piersi chciały nakarmić cię do syta, ale jeszcze nie 
wiedziały, ile mleczka potrzebujesz. Dlatego produkowały 
go o wiele za dużo. To się nazywa nawał laktacyjny. Któregoś 
razu mleczko trysnęło z piersi jak z fontanny i skropiło ci czoło. 
Pamiętam do dziś twoje zdziwienie. Śmiałam się, kiedy z czu-

łością wycierałam twoją buzię pieluszką. 



Pewnego dnia wyrósł ci pierwszy ząbek. Niektórzy ludzie 
mówili, że to czas na pożegnanie karmienia. Ja jednak posta-
nowiłam sprawdzić, czy z ząbkiem też nam będzie przyjem-
nie. Nadal dawałam ci cycusia, a kiedy zdarzało ci się mnie 
ugryźć, zabierałam na chwilę pierś i tłumaczyłam, że to mnie 
boli. Szybciutko pojęłaś, o co mi chodzi! Od tej pory wyrastały 
ci kolejne ząbki, a ja bez obaw karmiłam cię dalej.

PROPOZYCJA DLA MAMY

Wśród sporej części społeczeństwa panuje przekonanie, że pojawienie 
się zębów u dziecka jest naturalnym wyznacznikiem zakończenia 
etapu karmienia piersią. Tymczasem w badaniach naukowych nie 
ma na to żadnego potwierdzenia. Co więcej, Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć 
miesięcy oraz jego kontynuowanie przy wprowadzaniu pokarmów 
uzupełniających do ukończenia drugiego roku życia dziecka, a nawet 
dłużej. Dla niektórych mam pojawienie się ząbków może być zatem 
momentem zakończenia karmienia, wiele mam karmi jednak dalej, 
a dziecko ssie pierś bez szkody dla obojga. Oba scenariusze są dobre, 
jeśli uwzględniają potrzeby zarówno mamy, jak i dziecka. 

Jak zareagowałaś na pojawienie się pierwszego ząbka u twojego 
maluszka? Czy dla ciebie był to moment przełomowy? Jaką decyzję 
wtedy podjęłaś? Opowiedz o tym swojemu dziecku. Powiedz, co 
czułaś. Zapewnij je, że podjęta wtedy decyzja wynikała z troski 
i miłości do was obojga.



Kiedy stałe pokarmy zaczęły zastępować karmienie pier-
sią, okazało się, że ssanie cycusia bardzo się przydaje również 
w innych sytuacjach. Odkąd nauczyłaś się chodzić, często zda-
rzało ci się uderzyć lub upaść na podłogę. Czasem coś cię prze-

straszyło, innym razem rozzłoś- 
ciło. Zawsze wtedy moja 

pierś była najlepszym 
pocieszeniem. Kie-

dy tylko się do niej 
przyssałaś, strach, 
ból, złość i płacz 
uciekały, gdzie 
pieprz rośnie!
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Ssanie jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju twojego dziec-
ka. Zaczęło się już około jedenastego tygodnia życia płodowego 
i jest kluczowe dla równowagi emocjonalnej – uspokaja, łagodzi stres, 
odpręża, rozluźnia. Dlatego dzieci od razu się uspokajają, kiedy za-
czynają ssać. Wraz z rozwojem dziecka odruch ten powoli zanika, ale 
nigdy nie zanika potrzeba bycia blisko. Można ją zaspokoić przytula-
niem. Tego nigdy nie jest zbyt wiele! Jeśli chcesz, przytul teraz swoje 
maleństwo. Otul je ramionami i powiedz, jak bardzo je kochasz. Mo-
żesz powiedzieć, że sama też lubisz być przytulana. To buduje emo-
cjonalną więź między wami.




