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Wydanie pierwsze

Kochana Kobieto,

Rok 2020 okazał się przełomowym w życiu niejednej z nas. Działo się dużo. 

Wiele wydarzeń pokazało, jak silne możemy być razem. Jak potrafimy się wspierać. 

Naszą formą wsparcia jest ten oto notatnik – Bezradnik – zapisany w postaci alfabe-

tu przez dwie mamy.

A jak Ania - mama 4-letnej Lusi, M jak Monika – mama 9-miesięcznej Glo-

rii. Nasze przemyślenia nie są ułożone chronologicznie a według alfabetu. Każda 

litera – każdy wyraz jest pretekstem do rozważań. Obok naszych historii jest miejsce 

na Twoje słowa lub rysunek. Co Ci w duszy gra.

Ale pamiętaj, nie znajdziesz tu żadnych mądrych rad, nie dowiesz się, co po-

może Ci na poranne mdłości, czy jak rozkręcić laktację albo kiedy niemowlak powi-

nien już siadać, który ząbek wyjdzie pierwszy i dlaczego jeszcze nie mówi „mama”? 

Ale być może znajdziesz wsparcie, pocieszenie, ukojenie czy odrobinę humo-

ru podczas bezsennej nocy, w kolejce do lekarza, w samolocie – lecąc na urlop – 

ale nie ten macierzyński, czy na spacerze ze swoim bobasem, kiedy ten uśnie a Ty bę-

dziesz mogła w parku na ławce dodać do naszych wyrazów macierzyństwa – swoje 

słowa, swoje przemyślenia. Bo tylko Ty znasz siebie od A do Z. Tutaj możesz się wy-

gadać, podzielić z nami swoimi radościami i troskami, tak jak robimy to my. To forma 

terapii, rozmowy, pewnej bliskości w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. 

Oddajemy w Twoje ręce bezradnik, w którym pokazujemy nasze oblicza 

macierzyństwa. Zupełnie zwyczajnie. Bez upiększania ale też bez przesadnego 

naturalizmu. I ostrzegamy – jesteśmy z tych mam, które są ślepo zakochane w swoich 

dzieciach. Więc czasem może być słodko, ale będzie też pikantnie, bo nie omieszka-

my wspomnieć o relacjach damsko-męskich. Dołącz do nas. Dopisz, dorysuj kawałek 

swojego życia. Zapraszamy do naszego wspólnego świata.
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AMNEZJA – byłA i MiNęłA

Kłopoty z pamięcią towarzyszyły mi przez większość ciąży. Mój lekarz pod-

powiadał, że to minie, ale ten zanik pamięci i niemożność przypomnienia sobie pro-

stych rzeczy doprowadzał mnie do szału! Zapominałam a raczej nie mogłam ułożyć 

w swojej głowie dat, kolejności zdarzeń, nazwisk. Skupienie na granicy zera. Pewnie 

medycyna ma na to jakieś fachowe wyjaśnienie, ja natomiast tłumaczę to sobie ol-

brzymim przejęciem wynikającym z faktu bycia mamą. Z czasem zaczęłam wszystko 

zapisywać, wysyłałam do siebie maile i SMS-y...

Pamiętam pierwsze karmienia. Zapisywałam, o której karmiłam córeczkę i którą 

piersią. Tak było. Nie wstydzę się tego. Nie wiem, czy mając drugie dziecko, postę-

powałabym tak samo, ale wtedy nie widziałam innego wyjścia. Chyba nie chciałam 

niczego przegapić, bo ciąża obarczona była dużym ryzykiem. Przejęcie – to stan, 

który towarzyszy mi do dziś. A moja córka ma już prawie 4 lata. Jestem przejęta rolą 

mamy. I tak już pewnie zostanie. 

Amnezja zniknęła, pamięć wróciła, pojawiło się zmęczenie. Nie narzekam 

na nie, absolutnie, ale ono trochę komplikuje życie, więc zapisywanie pozostało jego 

częścią. 

Jest dobrze. Już nie wyrzucam komórki do śmieci i nie nasłuchuję, skąd docho-

dzi dźwięk. Nie szukam też telefonu, gdy przez niego rozmawiam…

A.



APETyCZNE ZAChCiANki

Nigdy nie narzekałam na brak apetytu. Uwielbiałam jeść. Zwłaszcza latem, 

zwłaszcza na wakacjach, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich, z którymi zwią-

zanych jest mnóstwo dobrych wspomnień, także tych smakowych. Owoce morza, 

ryby, wyjątkowo smaczne pomidory, owoce dojrzewające w południowych promie-

niach słońca, i te oliwki, i oliwa, i sery.... I uwierzcie mi, mogłabym wymieniać bez koń-

ca. Niebo w gębie, rozkosz dla podniebienia, uczta dla zmysłów! Zastanawiam się 

czy gdybym pierwsze miesiące ciąży spędziła w jednym z tych krajów – miałabym 

ten swój nieposkromiony apetyt. Pewnie poranne, popołudniowe i wieczorne mdłości 

byłyby nieco bardziej znośne. Niestety tego się już nie dowiem. Początki ciąży spę-

dziłam w szaroburej, ponurej atmosferze zimy i nieśmiałych początków wiosny 2020. 

A w naszym kraju niestety był to początek koronawirusowej aury przepełnionej 

niewiedzą, niepewnością i brakiem perspektyw. Tak więc poza brakiem apetytu na po-

siłki – nawet te ulubione, doszły jeszcze zmienne nastroje związane z ciągłym przeby-

waniem w przysłowiowych czterech ścianach. 

Apetyt powrócił w ostatnim trymestrze. Wreszcie wszystko pachniało jak na-

leży, a ja niestety nie mogłam oprzeć się słodkim smakom. Lody to była moja jedyna 

i największa zachcianka ciążowa. W domowej zamrażalce zapasy były spore, tak 

żeby mąż nie musiał – jak na filmach – w środku nocy jechać na stację benzynową 

po loda na patyku. Wiem, że był na to przygotowany, nawet trochę na to czekał, 

ale nie było zapotrzebowania na nocne wycieczki.

Tuż przed porodem, kiedy byłam w szpitalu – nie omieszkałam dotoczyć się 

do szpitalnego sklepiku po jednego skromnego loda i małą kawę. Taka moja namiast-

ka luksusu – oderwanie się od szpitalnego jedzenia, które niestety jest takie jakie plotki 

o nim krążą. 

Muszę też przyznać, że okres połogu i pierwsze miesiące karmienia piersią – 

to czas wzmożonego apetytu, a wręcz napadów głodu. Nie odmawiałam sobie, jak 

radziły doule z internetu. Waga po porodzie spadła, była niższa niż przed ciążą i mimo 

ogromnego apetytu przez wiele miesięcy stała w miejscu. Natura dobrze to wymyśliła.

M.
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CZy JA będę MiAłA TEN bRZUCh?

Tak zwany brzuch ciążowy pojawił się dopiero około piątego miesiąca. W szko-

le rodzenia wszyscy myśleli, że to drugi miesiąc. A to raczej efekt cukrzycy ciążowej, 

o której dowiedziałam się w 9 tygodniu. Z 63 kg schudłam w ciąży do 57 kg, a następ-

nie znów przytyłam do 64 kg w chwili porodu. 

Jak ja pragnęłam tych kilogramów i wielkiego brzucha. Tymczasem po od-

stawieniu cukru i produktów z wysokim indeksem glikemicznym – waga spadała. 

Załamana zapytałam wreszcie lekarza – Czy ja będę miała ten brzuch? – uśmiechnął 

się i odpowiedział: Pani Aniu, będzie Pani miała córkę.

Brzuch kojarzy mi się także z zastrzykami, które przyjmowałam całą ciążę. 

Trochę bolało, ale każdy ból związany z ciążą uważam za dar. Poród nie nale-

żał do łatwych, moja córka urodziła się z rączką przy buzi i owinięta pępowiną. 

Ale dzięki temu, że bolało – ona pojawiła się na tym świecie. Nie zapomniałam 

o tym i uwierzcie, mocno trzymam kciuki za każdą rodzącą kobietę. Naturalny po-

ród czy cesarskie cięcie – w każdym z nich pojawia się ból, tylko na innym etapie. 

Ból porodu naturalnego przeżyłam, więc wiem o czym piszę, cesarskie cięcie – 

mogę sobie tylko wyobrazić. W 2014 roku przeszłam zabieg wycinania wyrostka 

metodą laparoskopową. Ból po zabiegu nie do opisania. Nie wiem, jak z maleń-

stwem i ze sobą radzą sobie mamy po cesarce... Podziwiam. Po naszym porodzie 

byłam obolała, ale wstałam i mogłam wziąć prysznic, o którym marzyłam. Co stało 

się z brzuchem? Pozostał na fotografiach. 

A.



bEZkoNkURENCyJNy bAMbUs

Wszystko co bambusowe jest idealne dla maluszka. Dla nas przede wszystkim 

były to pieluszki, kocyki, otulacze, ręczniki, pościele – miękka w dotyku tkanina, nie 

niszczy się pomimo wielu prań, nawet kocyki zachowują swój kształt, nie rozciągają się, 

mają właściwości termoregulacyjne i antyalergiczne. A te z jonami srebra – mogą mieć 

również działanie antybakteryjne. Nie wiedziałam tego od zawsze. Szczerze mówiąc 

nie wiedziałam nawet, że bambusowe tkaniny są dostępne na rynku. Bambus kojarzył 

mi się tylko z matą do robienia sushi. Totalna ignorancja. Ale z drugiej strony kiedyś – 

ta wiedza była dla mnie nieistotna. Zajmowałam się – tak naprawdę – jedynie sobą. 

Taka jest brutalna prawda. Ale miałam do tego prawo. Kiedy w moim brzuchu pojawiła 

się mała „fasolka” – wszystko się zmieniło. 

Będąc w ciąży przeczytałam niemal wszystkie publikacje dotyczące produk-

tów bezpiecznych dla delikatnej skóry maluszka. Wybierając tkaniny postawiłam 

na bambus. I nie zawiodłam się. Teraz z perspektywy kilkumiesięcznego stażu matki 

na pełen etat mogę z czystym sumieniem polecić bambusowe tkaniny. Bo oczywiście 

nie wszystko co kupiłam czy dostałam – sprawdziło się. Ale bambus tak. 

M.
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w PosZUkiwANiU CZASU

I nie chodzi tu o poszukiwanie straconego czasu jak w arcydziele literackim 

Prousta. Chodzi o zwykłe rozważania zwykłej matki. Kilka prostych refleksji o czasie 

i na czasie. 

Mam wrażenie, że odkąd zaszłam w ciążę mój umysł przestał rejestrować 

każdą chwilę, albo robił to bardzo wybiórczo, przez co niestety czas płynął zdecydo-

wanie za szybko. Ale apogeum prędkości nastąpiło po porodzie. Kiedy moja córka 

pojawiła się na świecie starałam się celebrować każdą chwilę, pomimo trudności, 

zmęczenia, bolących piersi, połogu, zmiennych nastrojów – na to byłam gotowa – 

ale na pędzący czas już nie. Niestety on wciąż nie zwalnia, a ona zmienia się z dnia 

na dzień, z tygodnia na tydzień. Dlatego warto ocalić od zapomnienia te cudowne 

momenty, które już się nie powtórzą. Tego bym chciała teraz najbardziej. Dlatego wy-

myślam różne sposoby, które pozwalają mi zatrzymać czas. Robię mnóstwo zdjęć, 

kręcę filmiki, opisuję nasze wspólne chwile. Warto tego nie przeoczyć. Walczcie 

o swój czas. O Wasz czas. O wspólny czas. Nic więcej, tyle wystarczy.

M.



CiĄŻA = CUd

O ciąży pojęcia brak, poza tym, że chce w niej być, bo jeśli w niej będę, uro-

dzi się mały człowiek. Zaraz, zaraz ja w ciąży czy ona we mnie? To rozważanie tak 

głęboko filozoficzne jak to: co było pierwsze – jajko czy kura? 

Plany szybko się zmaterializowały. Test pokazał dwie kreski. Tydzień 4. Skąd 

wiem? Bo wszystko wyliczyłam i od razu umówiłam się na wizytę do mojego lekarza. 

Absolutnie ciąża przypadkiem nie była. Zaszłam w nią wręcz z premedytacją. 

W ciąży myślałam o ciąży, o gramach, zastrzykach, obwodach, terminach, 

badaniach, witaminach, diecie. Czytałam dużo, ale jakoś tak bezmyślnie, nie to, że się 

nie starałam, bo naprawdę próbowałam, ale nie wychodziło. W ciąży mózg „puchnie”! 

Dlatego wiedza teoretyczna o karmieniu czy przewijaniu musiały poczekać. 

Przewijanie „poczekało” do pierwszej kupki, którą zobaczyłam w szpitalu - na-

tychmiast spanikowałam. Poprosiłam dziewczynę z łóżka obok, aby pomogła mi „to” 

ogarnąć. Po pięciu takich ćwiczeniach byłam mistrzynią. 

A po powrocie do domu, o rany! Nosiłam akcesoria do przewijania z góry 

na dół. Dopiero po jakimś czasie wpadłam na pomysł, że zorganizuję dwa prze-

wijaki – jeden tu, drugi tam. Później odkryłam, że przewijak nie jest mi potrzebny. 

A jeszcze później, że najlepsza jest miseczka z ciepłą wodą i właściwie mogę zrobić 

to wszędzie. Nocami spokojnie przewijałam ją w naszym łóżku. A spała w śpiworku, 

więc nawet się nie budziła. Także po jakimś czasie zostałam prawdziwą mistrzynią. 

Mistrzynią od przewijania, mistrzynią od szybkiej zmiany pieluszki, mistrzynią od zmia-

ny pieluszki nie wybudzając córeczki, itp. Sporo medali mogłabym sobie przyznać. 

Pewnie zastanawiacie się gdzie tu cud? Nie zaprzeczam, że ciąża „ciąży”. 

Ale nigdy wcześniej, nie czułam takiej mocy. I kiedy uświadamiam sobie prostą spra-

wę, że nie było jej, a teraz jest… Tu właśnie widzę cud. Cząstka nas urosła do roz-

miarów człowieka. I cudem jest, że onieśmiela nas dziś swoją dobrocią, mądrością 

i bezgraniczną miłością. Nasza Lusia. Czterolatka...

A.
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o AUToRkACh

A My to: Mama Ania – wychowuje wspaniałą 4-let-

nią córeczkę, o macierzyństwie wie już całkiem sporo, 

dodawała otuchy Mamie Monice, która dziewięć 

miesięcy temu urodziła swoją wymarzoną królewnę. 

Wyrazy od A do Z to nasze przeżycia. Ujęły-

śmy je w formie słów, bo znamy i doceniamy ich moc. 

Ale czym by było słowo pisane bez obrazu! 

Nasze historie dopełniają genialne rysunki super 

zdolnej Mamy Mai, która również kilka miesięcy temu 

wydała na świat cudowną dziewczynkę. 

Z takiej kombinacji musi powstać coś dobrego. 

mama_pisze_noca


