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Już jesieo… Za nami spotkanie w Nysie. Zapraszam do przeczytania 
obszernej relacji. W ciągu ostatnich miesięcy naszej działalności udało 
nam się wydad, wspólnymi siłami z Centrum Nauki o Laktacji, ulotkę 
„Tajemnica udanego karmienia piersią”. Nawiązano też kontakt z 
Krajowym Konstultantem w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego.  Mamy też koszulki z naszym logo, 
które będzie można nabywad przy okazji kolejnych spotkao. 
Obecnie pracujemy nad przygotowaniem konferencyjnego roll-up’a. 
W związku z tym ogłaszamy ciekawy konkurs- szczegóły w dalszej 
części Biuletynu. 
 
      Z kolorowymi pozdrowieniami 
   - Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 
 
 

 

Jak nie kochać jesieni...  
 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu 
tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, 
szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 
 
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 
 
(…) 

Tadeusz Wywrocki 
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Wzorem lat ubiegłych zorganizowano 

jesienne spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
PTKiDL. Jako, że jesteśmy z natury 
obieżyświatami, za miejsce tego 
doniosłego zdarzenia obrałyśmy Nysę, 
zwaną Śląskim Rzymem. Organizację 
wzięła na swoje barki Małgosia 
Koronczok, chcąc nam pokazad uroki 
swojej Małej Ojczyzny. 
 
Piątek 12.10.2012 
Spotkanie nasze odbyło się 
w zabytkowych murach Diecezjalnego 
Domu Formacyjnego położonego w 
kompleksie barokowego kościoła św. Piotra 
i Pawła. Powitał nas ksiądz dyrektor Krzysztof 
Trembecki. Afirmując nasz zawód ukazał karmienie piersią 
w wymiarze eucharystycznym. Widoczna na wielu obrazach Maryja karmiąca jest znakiem miłości 
i ofiarowania siebie. Od razu poczułyśmy się u siebie. Jako mieszkaocy Domu otrzymaliśmy przywilej 
wejścia sekretnym przejściem na chór tej monumentalnej świątyni. Proszę uwierzyd, że taka 
eskapada, zwłaszcza głęboką nocą pozostawia niezatarte wspomnienia!  

Małgosia Koronczok przeczytała nam cytat z Pisma Świętego, którego 
fragmenty wydają się nas szczególnie dotyczyd: "kto przyjaciela znalazł, 
ten skarb znalazł" oraz "od młodości staraj się o naukę a będziesz ją 
nabywał aż do siwizny" (tutaj salwa śmiechu).  
Tak pokrzepione duchowo żwawo rozpoczęłyśmy obrady.  

Kasia Asztabska krótko przedstawiła relację z niedawnej 
konferencji zorganizowanej przez firmę Medela. Spotkanie odbyło się 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskigo na Wydziale Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji. Nie bez powodu organizator wybrał to 

miejsce. Tematyka konferencji była z nim ściśle związana. Nie jest tajemnicą, że głównie rozmawiano 
o karmieniu dzieci mlekiem ich matek. Zaprezentowano najnowsze informacje dotyczące banków 
mleka na terenie Polski. Nie pominięto również sprawy prawidłowego odżywania się kobiety 
oczekującej dziecka jak i matki karmiącej. Pani doktor dietetyk była tu bardzo zasadnicza, co 
wzbudziło dyskusje na sali. Fantastyczny wykład o mleku kobiecym, jako żywności funkcjonalnej 
zaprezentowała prof. Wanda Kawecka. Dnia kolejnego odbyły się warsztaty min. związane 
z rozwiązywaniem problemów laktacyjnych i użyciem odpowiedniego sprzętu. Wisienką na torcie był 
wykład naszych koleżanek, Magdaleny Nehring – Gugulskiej i Beaty Sztyber, który prezentował 
wnioski z prac doktorskich obu pao, dotyczące tego, „Czy poradnictwo laktacyjne jest potrzebne i kto 
jest przygotowany do jego uprawiania?” 
 
Czas naglił. Program był 
napięty. Pogoda jednak 
sprzyjała. Należało więc 
realizowad kolejny punkt. 
Przeszłyśmy spacerkiem 
do Paostwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w 
Nysie, gdzie w Instytucie 
Kosmetologii 
wysłuchałyśmy wykładu 
na temat typów urody kobiecej i podkreślania urody kobiet dojrzałych. Była też możliwośd wykonania 
makijażu. Można to było zrobid samodzielnie, korzystając ze wspaniale wyposażonej pracowni wizażu 
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lub oddając się w ręce studentek i instruktorek. Ręce wizażystek wprowadzały nas w inny świat.  
W wyniku tej metamorfozy zaobserwowano przeistoczenie się 
Kopciuszków w Królewny, które to udały się (niestety nie powozem 
z dyni zaprzęgniętym w myszki) do Jazz Klubu Kazamaty 
w zabytkowym Bastionie św. Jadwigi na uroczystą kolację. Tam, 

oprócz uczty, 
czekała nas 
profesjonalna sesja 
zdjęciowa. Pani 
fotograf miała, tak 
ceniony przez nas, 
dar dobrej 

komunikacji. 
("Niech pani nie patrzy 

na mnie z takim politowaniem" - usłyszałam, gdy rzeczywiście zrobiłam do zdjęcia jakąś żałosną 
minę.) Przy suto zastawionym stole żarcikom i pogaduszkom nie było kooca. Nawet obfite opady 
deszczu wystąpiły zgodnie z harmonogramem - w nocy, aby następny dzieo był jeszcze weselszy. 
 
Sobota 13.10.2012 

Ranek zastał nas przy zdobywaniu wiedzy (pamiętajmy – aż do siwizny!).  
Na rozgrzewkę wykładzik sponsora - firmy InFarmacja.  

Potem prezentacja lektur szczególnie przydatnych w naszej praktyce laktacyjnej.  
Ewa Masełkowska-Stępnik przedstawiła książkę Herberta Reinz-Polster 
"Zrozumied dzieci - jak kształtuje nasze dzieci ewolucja", czym nas bardzo 
zachęciła!  
Katarzyna Raczek-Pakuła zdała relację ze spotkania autorskiego z Gill 
Rapley, która napisała głośną książkę Baby-Led Weaning. W swobodnym 

tłumaczeniu - Bobas Lubi Wybór - to metoda wprowadzania żywności 
uzupełniającej niemowlętom, która polega na pominięciu fazy karmienia 

papkami za pomocą łyżeczki. Co ważne, metoda ta opiera się mocno na 
kontynuacji przeważającego karmienia piersią w II półroczu i nauce samodzielnego jedzenia. 

Nasza Pani Prezes Barbara Królak-Olejnik przedstawiła sprawozdanie 
z konferencji neonatologicznej w Książu oraz wykład "Opieka laktacyjna nad 
wcześniakiem w domu". 
Konferencja bardzo ciekawa, chociażby z tego względu, ze na tak znamienitym 
forum rozmawiano o karmieniu piersią.  Prof. Arthur Eidelman z  Jerozolimy 
prezentował Zalecenia Amerykaoskiej Akademii Pediatrii ws. karmienia piersią. 
Rozgorzała też dyskusja nad tematem: „Karmienie piersią a CMV – korzyści 
i straty dla noworodka z grupy ryzyka?”, który to temat prowadził wspólnie 
z prof. Jackiem Rudnickim. Wniosek taki, że CMV nie takie straszne jak się sądzi, tylko lekarzom 
brakuje rzetelnej wiedzy, którą mogliby przekazad matce. 
Wykład o opiece nad wcześniakiem w domu uporządkował nasze wiadomości w tym względzie oraz 
podkreślił znaczenie dokładnej informacji dla matki opuszczającej szpital, by nie czuła się bezradna 
w domu i jednocześnie dopilnowała wszelkich zaleceo dotyczących jej dziecka. 
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Po nauce poszłyśmy w miasto! Na wycieczkę z przewodnikiem 
po skąpanej w jesiennym słoocu Nysie! Zwiedziliśmy gotycką 

bazylikę św. Jakuba i św. Agnieszki wraz ze skarbcem 
pełnym zachwycających złotych 
utensyliów liturgicznych. 
Przeszłyśmy szlakiem 

błogosławionej Marii Luizy 
Merkert. Ta "Śląska Samarytanka" 

niespełna 200 lat temu założyła w 
Nysie zgromadzenie zakonne poświęcone 
chorym i opuszczonym. Widziełyśmy też fontannę Trytona, pod którą 
zrobiłyśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.   
Potem - pyszny obiadek, a po nim - znów zdobywanie wiedzy.   

Neurologopeda Agnieszka Hankus miała z nami warsztat 
"Wspomaganie motoryki 
języka po frenotomii w 
ankyloglosji u noworodków 
i niemowląt". Bardzo ciekawe ujęcie tematu 
i konkluzja dla nas nie nowa - nie czekaj, podcinaj!  

Kolejnym zadaniem dla nas była burza 
mózgów w celu stworzenia standardowej karty opieki 
laktacyjnej w szpitalu zgodnej z wymaganiami 

zaktualizowanego standardu opieki okołoporodowej. 
Dowodziła tym przedsięwzięciem Joanna Fajdek. Powstała robocza wersja, która dopracujemy w 
drodze konsultacji mailowych. 

Sobotni wieczór przypieczętowałyśmy uroczystą kolacją - tym razem "domówką". Przepyszne 
szaszłyki oraz inne smakołyki rozgrzały nasze serca. Śmiechu było co niemiara i śpiewy do rana. Nasze 
utalentowane koleżanki Małgosia Pers i Malwina Okrzesik przygrywały nam na gitarze księdza, 
a repertuar miałyśmy szeeerooooki! W wielu pieśniach powtarzał się motyw piersi, nawet pojawiła 
się myśl, aby powstał hymn naszego Stowarzyszenia. Tak, tak - niech nas będzie słychad! 
I widad! Mamy już białą koszulkę firmową z naszym logo - kto nie kupił jej w Nysie, niech szuka na 
naszym stoisku na następnych imprezach. 
 
Niedziela 14.10.2012 
W niedzielny poranek została odprawiona wyłącznie dla nas w kaplicy msza, którą 
celebrował nasz gospodarz, świetny kaznodzieja. Oczywiście śpiew liturgiczny 
przygotowałyśmy same. "Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we 
mnie Twe królestwo jest". 
Potem znów nauka (aż do siwizny!). Warsztat Kingi Osuch "Zasady higieny 
i bezpieczeostwa w kontakcie z pacjentem". Nigdy bym nie przypuszczała, że 
lateksowe rękawiczki mają takie wielgachne pory!  

Nieoceniona koleżanka, Katarzyna Raczek-Pakuła, wielbicielka zadao 
wszelakich na koniec uraczyła nas trudnym testem sprawdzającym naszą 

wiedzę. W rozwiązywaniu zadao mistrzynią okazała się Izabela Kaliska 
i otrzymała główną nagrodę! Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. 
Po tych emocjach - wczesny obiadek i czas powrotów, czas powrotów.  

Jeszcze rzut oka na panoramę okolicy z wieży widokowej, jeszcze wejście do 
Muzeum... 

Nadszedł czas pożegnao i obietnic. Do zobaczenia wiosną! 
 
 

Relację zdała: Kasia Raczek-Pakuła, Obieżyświat Laktacyjny  
Zdjęciami okrasiły: Kasia Raczek-Pakuła i Kasia Asztabska 
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Ogłaszamy konkurs na hasło, które umieścimy wraz z logo i adresem www na "roll-up'ie" 
konferencyjnym. Hasło ma opisywad nasza misję społeczną. Propozycje hasła prosimy nadsyład do 
dnia 30 listopada 2012 na adres mailowy: biuro@laktacja.org.pl 

Nagroda - bezpłatne uczestnictwo w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym PTKiDL! 
 
 
 
 

 
 

Matrę Plucińską 
Grażynę Kasprzak 

Małgorzatę Szmygin 

Bożenę Zięcinę-Krawiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oto wyszperana ciekawostka. 
ANGORA 16, 17.04.2011  
Pod lupą: „ludzkie mleko” od krowy 
Czy to nie przerażające? 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

A to ciekawe… 

AKTUALNOŚCI 
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POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH  
www.laktacja.org.pl 
 
44-100 Gliwice 
ul. Matejki 14/3a 
e-mail: biuro@laktacja.org.pl  
tel: 0 517 17 27 22 
Fax: (32) 331 67 25  
 

Nr konta: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0001 7689 4527 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 
 
Tadeusz Wywrocki 
 
 
 

KONTAKT 
 

http://www.laktacja.org.pl/
mailto:biuro@laktacja.org.pl
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