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KOA W WARSZAWIE – BIULETYN JUBILEUSZOWY

Z POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ
AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
178. Wiele par małżeńskich nie może mieć dzieci.

dziecka za wszelką cenę, w imię prawa do spełnienia

Wiemy, jak wiele wiąże się z tym cierpienia. Z drugiej

siebie, właściwie rozumiana adopcja i opieka zastęp-

strony wiemy również, że „małżeństwo nie zostało usta-

cza ukazują ważny aspekt rodzicielstwa i posiadania

nowione jedynie w celu zrodzenia dzieci [...]. Dlatego,

potomstwa, ponieważ pomagają uznać, że dzieci, czy

choćby brakowało tak często upragnionego potom-

to rodzone, czy adopcyjne lub powierzone w opiekę,

stwa, małżeństwo trwa jako związek i wspólnota ca-

są kimś innym od nas i trzeba je przyjąć, kochać, trosz-

łego życia, zachowując znaczenie i nierozerwalność”.

czyć się o nie, a nie tylko wydać je na świat. Decyzje

Ponadto, „macierzyństwo jest nie tylko rzeczywistością

w sprawie adopcji i opieki zastępczej zawsze powin-

biologiczną, lecz przejawia się na różne sposoby” .

ny kierować się dobrem dziecka”. Z drugiej strony

179. Adopcja jest jednym z bardzo wielkodusznych

„poprzez stosowne interwencje legislacyjne i kontrolę

sposobów macierzyństwa i ojcostwa. Pragnę zatem

państwa trzeba przeszkodzić handlowi dziećmi między

zachęcić tych, którzy nie mogą mieć dzieci, do posze-

krajami i kontynentami”.

rzenia i otwarcia ich miłości małżeńskiej, aby przyjąć

181. Należy również pamiętać, że prokreacja lub

tych, którzy są pozbawieni odpowiedniego środowiska

adopcja nie są jedynymi sposobami przeżywania płod-

rodzinnego. Nigdy nie pożałują swej hojności. Adopcja

ności miłości [...] Niech rodziny chrześcijańskie nie

jest pełnym miłości aktem obdarzania rodziną tych,

zapominają, że „wiara nie odsuwa nas od świata, ale

którzy jej nie mają. Trzeba nalegać, aby prawodawstwo

wszczepia nas weń głębiej. [...] Każdy z nas odgrywa

mogło ułatwiać procedury na rzecz adopcji, zwłaszcza

bowiem szczególną rolę w przygotowaniu do tego, by

w przypadku dzieci niechcianych, aby zapobiec aborcji

nastało królestwo Boże w naszym świecie” .

lub porzuceniu. Ci, którzy podejmują wyzwanie adopcji i przyjmują osobę bezwarunkowo i bezinteresownie,
stają się pośrednikami miłości Boga, który mówi: „A na-

W Rzymie, u św. Piotra,

wet, gdyby [matka] zapomniała, Ja nie zapomnę o to-

w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, 19 marca,

bie” (Iz 49, 15).
180. „Decyzja o adopcji oraz podjęciu się opieki
zastępczej wyraża szczególną płodność doświadczenia małżeńskiego, daleko wykraczającą poza przypadki, gdzie jest boleśnie naznaczona niepłodnością [...].
W obliczu sytuacji, w których dąży się do posiadania

w Uroczystość Świętego Józefa roku 2016,
czwartym mojego Pontyfikatu.
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Zofia Dłutek
dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

Kilka słów na 25-lecie
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
Zadając sobie pytanie, co było inspiracją do po-

ści, trzydzieści czy nawet dwadzieścia parę lat, gdy

wstania ośrodka, szczerze odpowiadamy – Ewange-

Pan Bóg nas zawołał do budowania cywilizacji życia

lia. Zdanie umieszczone na pierwszej ulotce „Wszyst-

w kontrze do cywilizacji śmierci. Chłonęliśmy naucza-

ko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-

nie Jana Pawła, jeździliśmy za Nim w pielgrzymkach

mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40b) zobowią-

po Polsce. Maria Bujnik, wtedy pracownik duszpa-

zywało do działania, uczyło hierarchii ważności spraw

sterstwa rodzin diecezji warszawsko-praskiej, będąc

(czy jest coś lub ktoś ważniejszy niż Jezus?).

w Watykanie na Kongresie Rodzin 9 października

Osoby tworzące ośrodek były i są w jakimś stop-

1994 r., poprosiła o błogosławieństwo dla nowo po-

niu pokoleniem JP II. Mieliśmy pięćdziesiąt, czterdzie-

wstającego ośrodka. Papież zatrzymał się przy Marii,

Z. Dłutek, M. Bramska i E. Morstin wręczją
Album Rodzin Adopcyjnych Ojcu Świętemu
w czasie pielgrzymki
do Ojczyzny 13 czerwca 1999 r.
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wysłuchał i chętnie pobłogosławił. Podczas VII Piel-

Papież uczył nas teologii ciała, pokazywał pięk-

grzymki Jana Pawła II do Polski dostąpiliśmy zaszczy-

no ludzkiej miłości nabierającej sens we wzajemnym

tu spotkania z Ojcem Świętym pod katedrą św. Flo-

obdarowywaniu się małżonków. Kreślił horyzonty

riana w Warszawie. Wręczyliśmy Mu wówczas Album

mistycznej miłości wplecionej w ludzką cielesność

Rodzin Adopcyjnych z odręcznie pisanymi listami oraz

zespoloną sakramentem małżeństwa. Pokazywał

zdjęciami dzieci. Rodzice adopcyjni również czuli się

jej płodność nie tylko w wymiarze biologicznym, ale

Jego pokoleniem. Pamiętam taki wzruszający wpis:

też duchowym. „Rodziny chrześcijańskie, które przez

„Kochany Ojcze Święty, modlimy się za Ciebie i dzię-

wiarę widzą we wszystkich ludziach dzieci wspólne-

kujemy Bogu za Twoje nauczanie, dzięki któremu pod-

go Ojca Niebieskiego, będą wielkodusznie wycho-

jęliśmy taką właśnie decyzję. Chcielibyśmy pokazać

dzić naprzeciw dzieciom innych rodzin, pomagając

Ci Ojcze naszą małą Jadwigę. Teraz ma już rok i trzy

im i kochając je nie jako obcych, ale jako członków

miesiące, a kiedy zobaczyliśmy się po raz pierwszy

jednej rodziny dzieci Bożych” – pisał w Familiaris con-

miała zaledwie sześć tygodni. Jest naszym kocha-

sortio.

niem i radością. Kiedy będziesz przejeżdżał ulicami

Święty Jan Paweł II, patron rodzin, wskazuje

Warszawy, wyjdziemy Cię przywitać. Jadwisia potrafi

w naszej modlitwie kierowanej do Matki Bożej real-

pięknie robić „pa, pa”. Może ją zauważysz. Na wszelki

ny program życia, który próbujemy realizować w co-

wypadek przesyłamy zdjęcie. Niech Matka Najświęt-

dzienności:

sza ma Cię nieustannie w Swojej opiece”.

O Maryjo,
Jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
by mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości,
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.
Amen.
(z encykliki Evangelium Vitae)
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Maria Bramska, inicjatorka KOA i pierwsza jego

trudny, niedoskonały i przychodzący w nieodpowied-

dyrektorka, miała ogromne zaufanie do Opatrzno-

nim czasie. KOA to wspólnota osób starających się

ści Bożej i Świętych Archaniołów. Co by było, gdyby

przekraczać własne ograniczenia, by przyjmować

oparła się tylko na własnym przekonaniu, osobach

Miłość i okazywać Miłość Najmniejszym.

zjednanych do działania i wspólnym wysiłku? Czy

Pragnę wyrazić wdzięczność biskupom diece-

wypełnialibyśmy swoją misję przez 25 lat w zmienia-

zji warszawsko-praskiej: biskupowi Kazimierzowi

jących się warunkach i nie zawsze sprzyjających oko-

Romaniukowi, arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi

licznościach? Nie chcę sprawdzać, Pan moim Paste-

Głódziowi, arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi oraz

rzem (Ps 23,1).

aktualnemu ordynariuszowi biskupowi Romualdo-

Po tych latach możemy spojrzeć z dalszej per-

wi Kamińskiemu, bo tylko dzięki ich zaufaniu Panu

spektywy na owoce naszej pracy, może Biuletyn Ju-

Bogu i nam, konkretnym ludziom, było i jest możliwe

bileuszowy pokaże ich nieco. Ale najważniejsze to

kontynuowanie naszej służby w ramach diecezjalne-

dzieci, niektóre już dorosłe, podejmujące role życiowe,

go duszpasterstwa rodzin.

stające się żonami, mężami, matkami, ojcami, obywa-

Każda z osób, które tworzyły zespół pracowni-

telami Polski i krajów, do których były adoptowane,

ków merytorycznych oraz każdy z członków komisji

osobami odpowiedzialnymi za własne postępowanie.

kwalifikacyjnej ośrodka zasługuje na osobne podzię-

I jest nadzieja, że potrafią kochać Boga i Kościół, Naj-

kowanie. To Wasze działania przyczyniły się do roz-

bliższych i Dalszych oraz wielkodusznie przebaczać

woju ośrodka i doskonalenia metod pracy; a Wasze

i okazywać wdzięczność.

doświadczenie przekazywane jest dalej. Przyjmijcie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny to wspólnota osób

szczere podziękowanie, wdzięczność i modlitwę.

zapatrzonych w Dar Życia, który niekiedy wydaje się

Panie Jezu,
(…) przygotuj nasze serca
do hojnego przyjęcia
każdego dziecka, które
sposobi się do życia.
(…) Pocieszaj pary
małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności
posiadania dzieci
i w Twojej dobroci
zapewnij im to, czego
pragną.
(…) Ucz wszystkich opieki
nad sierotami i dziećmi
opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć
ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego
Boskiego Serca.
Benedykt XVI,
Modlitwa za życie

Monika Redziak
zastępca dyrektora Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

To już ćwierć wieku
działalności
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
Trudno uwierzyć, że minęło już 25 lat od powsta-

ośrodka „będzie ratowanie poczętego dziecka przed

nia Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warsza-

odrzuceniem go przez naturalną matkę oraz przed

wie (działającego do 2012 roku pod nazwą Katolicki

umieszczeniem w państwowych placówkach opie-

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy). Jaki był początek

kuńczych. Ośrodek będzie służył pomocą w zakre-

tego wielkiego dzieła? Inicjatywa powołania ośrod-

sie spraw związanych z przysposobieniem dzieci, do

ka narodziła się w 1993 roku w gronie uczestników

umieszczania ich w rodzinach zastępczych i rodzin-

Ruchu Obrony Życia im. ks. Jerzego Popiełuszki,

nych domach dziecka”. Dekret odwoływał się do słów

działającego przy kościele pw. św. Stanisława Kostki

Ojca Świętego Jana Pawła II zawartych w adhorta-

na Żoliborzu. Ruchem tym kierowała wówczas pani

cji apostolskiej O zadaniach rodziny chrześcijańskiej

Małgorzata Bal – pedagog specjalny. W środowisku

w świecie współczesnym: „Rodziny chrześcijańskie

tym powstało przekonanie, akcentowane zwłaszcza

winna ożywiać większa gotowość do adopcji (…) dzie-

przez panią Marię Bramską, lekarza pediatrę, że idea

ci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych”.

obrony życia powinna obejmować nie tylko okres od

Dokument zawierał również pasterskie błogosławień-

chwili poczęcia do narodzin, ale również czasowo się-

stwo księdza biskupa: „wszystkim, którzy podejmują

gać dalej; że działań takich potrzebują dzieci, które

piękną i ofiarną pracę związaną z ratowaniem życia

z różnych powodów zostały pozostawione przez ro-

poczętych i narodzonych dzieci z głębi serca błogo-

dzinę biologiczną. Wymiernym efektem pragnienia

sławię”.

działania na rzecz osieroconych dzieci miało być wła-

Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 paździer-

śnie powołanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

nika 1994 roku. Okres między jego powołaniem,

Ideą tą, za pośrednictwem pani Marii Bujnik, diece-

a początkiem faktycznego funkcjonowania wypełniły

zjalnego doradcy duszpasterstwa rodzin diecezji war-

prace zmierzające do stworzenia jego ram organiza-

szawsko-praskiej, zainteresował się również ksiądz

cyjnych. Kierowała nimi pani Maria Bramska, która

kanonik Zdzisław Gniazdowski, diecezjalny duszpa-

1 lipca 1994 roku została mianowana dyrektorem

sterz rodzin tej diecezji, i przyłączył się do jej realizacji.

przez ówczesnego biskupa naszej diecezji. Dzięki jej

Odpowiadając na inicjatywę duszpasterstwa ro-

staraniom ośrodek uzyskał wpis do ewidencji szkół

dzin diecezji warszawsko-praskiej biskup ordynariusz

i placówek niepublicznych województwa warszaw-

Kazimierz Romaniuk dnia 1 czerwca 1994 roku wydał

skiego w dniu 30 sierpnia 1994 roku. Nadzór peda-

dekret powołujący Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opie-

gogiczny nad działalnością ośrodka sprawowało Ku-

kuńczy w Warszawie, z siedzibą przy ul. Grochow-

ratorium Oświaty w Warszawie. W lipcu 1994 roku

skiej 194/196. Dokument ten określał, że zadaniem

została powołana przez biskupa ordynariusza także
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komisja kwalifikacyjna ośrodka, której przewodniczą-

Kazimierza Romaniuka z dnia 29 września 1997

cym został ksiądz kanonik Zdzisław Gniazdowski. Jej

roku.

zadaniem było, i nadal jest, podejmowanie decyzji

W początkach października 1994 roku do ośrodka

w sprawie kwalifikacji do przysposobienia dzieci oraz

zgłosiła się pierwsza para małżeńska – kandydaci na

kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych.

rodziców adopcyjnych. W dniu 8 grudnia 1994 roku zo-

Kolejnymi ważnymi osobami w historii ośrodka są:

stało im przedstawione dziecko – 2-miesięczna dziew-

pani Zofia Dłutek – psycholog (od 1997 roku dyrek-

czynka, którą przyjęli i nazwali imieniem Anna. Tak przy

tor placówki), pani Ewa Morstin – prawnik i pedagog

udziale ośrodka, po przeprowadzeniu odpowiedniej

(wieloletni pracownik oraz członek komisji kwalifika-

procedury, powstała pierwsza rodzina adopcyjna.

cyjnej), pani Elwira Nawłocka-Bielecka – sędzia (wie-

Pierwsze lata funkcjonowania ośrodka to okres

loletni członek komisji kwalifikacyjnej), śp. pani prof.

wypracowywania form i metod pracy, budowania

Stanisława Lis – psycholog kliniczny w Katedrze Psy-

współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osie-

chologii Rozwojowej Uniwersytetu Warszawskiego

roconych dzieci, powiększania zespołu oraz opraco-

oraz pani Maria Kwiecień – rodzic zastępczy (wielolet-

wania autorskiego program szkolenia dla kandydatów

ni członek komisji kwalifikacyjnej). Osoby te, to pierw-

na rodziny adopcyjne i zastępcze „Służyć Najmniej-

si wolontariusze, którzy tuż po powołaniu ośrodka

szym”. W grudniu 1998 roku, na podstawie decyzji

z oddaniem, pracując społecznie, włączyli się w prace

ministra edukacji, w ośrodku został utworzony dział

organizacyjne. Natomiast w kurii warszawsko-praskiej

adopcji zagranicznych. W tym czasie do przeprowa-

ośrodek cieszył się szczególnym zainteresowaniem

dzania adopcji zagranicznych upoważnione były dwa

i wsparciem księdza biskupa Stanisława Kędziory,

ośrodki w Polsce: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-

księdza kanclerza Romualda Kamińskiego, który dziś

-Opiekuńczy oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

pełni urząd biskupa diecezji warszawsko-praskiej,

TPD w Warszawie.

oraz księdza infułata Lucjana Święszkowskiego.

Gdy zadania opieki nad dzieckiem i rodziną

Patronami ośrodka są Święci Archaniołowie: Mi-

w 1999 roku przekazano z resortu edukacji do resortu

chał, Gabriel i Rafał – zgodnie z dekretem biskupa

pracy i polityki społecznej, ośrodek decyzją wojewody

Pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.
Stoją od lewej: B.Bajon, B. Jasiorowska, Z. Dłutek,
K. Stupkiewicz, A. Bałut, M. Redziak, L. Spinek,
M. Tomicka, M. Piórkowska, M. Albiniak, A. Bochonko,
A. Lipska.
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Rok
dzieci przyjęte do rodzin krajowych (adopcyjnych i zastępczych)

dzieci przyjete przez rodziny z zagranicy

mazowieckiego został wpisany do Rejestru ośrodków

KOA pracował, i nadal działa, na rzecz:

adopcyjno-opiekuńczych i rozpoczął realizację zadań

1.

dzieci, które z różnych powodów, tracą

przy współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu

całkowicie i na trwałe opiekę oraz wsparcie rodzi-

Miasta Stołecznego Warszawy. Tym samym stał się

ny naturalnej. Zadanie pomocy im realizowane jest

częścią systemu pomocy społecznej. W 2002 roku

poprzez powierzanie ich do rodzin, gdzie mają szansę

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło,

na zaspokojenie potrzeby bliskości w indywidualnym

opracowany wcześniej, program szkolenia „Służyć

kontakcie i przy stałej dostępności opiekuna.

Najmniejszym”. Ponadto, wychodząc naprzeciw po-

Podczas 25 lat pracy ośrodek powierzył 3 628

trzebie rozwijania zawodowych rodzin zastępczych,

dzieci do rodzin, z czego 1 638 dzieci – polskim ro-

w 2005 roku ośrodek przygotował autorski program

dzinom adopcyjnym i zastępczym oraz 1 990 dzieci

szkolenia „Dobrze, że jesteś”, który również zdobył ak-

– rodzinom zagranicznym. Dane liczbowe są cenne,

ceptację ministerstwa.

jednakże nie stanowią istoty pracy ośrodka. Najważ-

Kolejna zmiana nastąpiła w 2012 roku, gdy zaczęła

niejsze jest dobro osobiste każdego dziecka, które

obowiązywać Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie

jest chronione przez miłość i mądrość rodziny, do któ-

pieczy zastępczej. Od tego momentu ośrodki adopcyj-

rej zostało przekazane.

ne funkcjonują obok instytucji pomocy społecznej jako

2. kandydatów na rodziców adopcyjnych – ich

jednostki nowej struktury – wspierania rodziny i systemu

wszechstronne przygotowanie do podjęcia zadań

pieczy zastępczej, zajmując się wyłącznie procedurami

wynikających z rodzicielstwa adopcyjnego (poprzez

przysposobienia. Samorząd województwa, a nie jak do-

szkolenie, diagnozę i wydanie opinii kwalifikacyjnej)

tychczas powiatu, jest odpowiedzialny za realizowanie

jest jednym z podstawowych kierunków działania. Ak-

zadań z zakresu adopcji. Aktualnie podstawą działania

tualnie ośrodek posługuje się autorskim programem

Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego jest umieszczenie

„Służyć Najmniejszym”, który w 2017 roku po raz ko-

w wykazie ośrodków, które na terenie województwa

lejny uzyskał akceptację MRPiPS.

prowadzą postępowania adopcyjne (opublikowanym

Przysposobienie daje małżonkom możliwość re-

w Biuletynie Informacji Publicznej przez marszałka

alizacji naturalnej potrzeby, jaką jest pragnienie ma-

województwa mazowieckiego). Ośrodek jako jedyny

cierzyństwa i ojcostwa. Podczas 25 lat pracy za po-

w Polsce nadal posiada uprawnienia do prowadzenia

średnictwem KOA z możliwości tej skorzystało 2 802

procedur adopcji zagranicznych na postawie wpisu

rodzin, z czego 1 525 to polskie rodziny adopcyjne

w Obwieszczeniu MRPiPS z 2017 roku.

i zastępcze oraz 1 277 – rodziny zagraniczne.
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3. kobiet będących w ciąży lub w okresie popo-

DROGA DO ADOPCJI

rodowym oraz małżeństw w związku z niespodziewanym poczęciem dziecka, które znajdują się w trudnej

Rozmowa wstępna w Ośrodku

sytuacji życiowej i materialnej. Chodzi o tak skuteczne
wsparcie, aby zapobiec aborcji oraz umożliwić osobiste wychowywanie dziecka. Jedynie w przypadkach
szczególnych jest to pomoc w podjęciu kroków prawnych, które doprowadzą do przekazania dziecka do

Ocena wstępna kwalifikująca na szkolenie obejmująca:
złożenie dokumentów, wywiad adopcyjny i diagnozę
psychologiczno-pedagogiczną

nowej rodziny. Służą temu spotkania indywidualne
oraz działający od 1996 roku telefon zaufania „Pomoc
matce – życie dziecku”.
Praca z matkami czy rodzicami zgłaszającymi się
z zamiarem przekazania dziecka do adopcji jest niezwy-

Szkolenie według programu Służyć Najmniejszym
oraz zalecany udział w rekolekcjach
Spotkania Małżeńskie / Drogi Małżeńskie

kle ważna. Zamieszczony diagram pokazuje jej efekty
w odniesieniu do kobiet (małżeństw), które zgłosiły się
w ciąży do KOA w latach 2000-2018.

Decyzje kobiet w ciąży, które korzystały
z pomocy KOA w latach 2000-2018

Ocena końcowa, zakończona wydaniem opinii
kwalifikacyjnej – pozytywna rozpoczyna okres
oczekiwania na upragnione dziecko

Zapoznanie się z informacjami o dziecku i pierwsze
spotkanie, które rozpoczyna proces poznawania się
i budowania wzajemnej więzi

45%

Prawna procedura przysposobienia

55%
między sobą i z ośrodkiem. Celem tych spotkań jest
wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu trudności oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzicielskich. Tym samym stworzona została swoista grupa
wsparcia dla rodziców i dzieci.

Kobiety, które przekazały dziecko do adopcji
Kobiety, które zatrzymały dziecko

Szczególną formą pracy na rzecz rodzin adopcyjnych było również prowadzenie, w latach 2011-2017,
grupy wsparcia dla rodziców „FAS-cynujących dzieci”.
Aktualnie coraz częściej do KOA zgłaszają się dorośli, którzy w przeszłości byli adoptowani. Zadaniem
ośrodka jest pomóc im w zdobyciu wiedzy o swoim

4. rodzin adopcyjnych udzielając im wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego czy też służąc po-

pochodzeniu i tym samym w budowaniu własnej tożsamości.

radnictwem podczas spotkań indywidualnych. Ponad-

5. kandydatów do sprawowania pieczy zastęp-

to od 1997 roku przy KOA działa Środowisko Rodzin

czej (pełnienia roli rodziców zastępczych, prowadzenia

Adopcyjnych spotykające się regularnie raz w miesią-

rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuń-

cu. Tworzą je osoby, które chcą utrzymywać kontakt

czo-wychowawczych typu rodzinnego) przygotowując
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Rok
krajowe rodziny adopcyjne i zastępcze

zagraniczne rodziny adopcyjne

dla nich ofertę szkolenia według autorskiego programu

W oparciu o doświadczenia rodzin zebrane przez

„Dobrze, że jesteś”, który został zatwierdzony przez

ośrodek powstały książki: „Rozmowy w kręgu rodzin

MRPiPS w 2016 roku. Dodać należy, że od początku

adopcyjnych”, „Rodziny zastępcze. Rodziny nadziei”

istnienia ośrodek czynnie włączył się w rozwijanie ro-

czy „Adopcja – temat bez tajemnic”. Wszystkie te po-

dzinnych form opieki zastępczej poprzez wszechstron-

zycje zostały zredagowane przez panią Marię Kwie-

ne przygotowanie kandydatów (szkolenie, diagnozę

cień. Powstały również trzy biuletyny jubileuszowe

i kwalifikację) do wypełniania tych zadań. Jednakże

– wydawane, co 5 lat, począwszy od jubileuszu 10-le-

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

cia placówki. KOA miał również udział w powstaniu,

czej wprowadzona z początkiem 2012 roku, anulowała

w 2009 roku, filmu „Sześć tygodni” w reżyserii Marci-

to zadanie. Aktualnie, nowelizacja tej Ustawy z 2014

na Janosa Krawczyka. Film, ukazujący „trójkąt adop-

roku wprowadziła do katalogu zadań ośrodków adop-

cyjny”, tj. trzy perspektywy: dziecka pozostawionego

cyjnych ponownie jedynie szkolenie dla kandydatów do

po urodzeniu w szpitalu, matki podejmującej decyzję

sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

o zrzeczeniu oraz rodziny adopcyjnej, został na-

6. społeczeństwa będącego adresatem działań

grodzony w Ihlavie oraz w Amsterdamie. Ponadto

promujących rodzicielstwo adopcyjne oraz zmierzają-

w 2015 roku na zamówienie KOA powstał w Radiu

cych do zmiany istniejących stereotypów. Dokonuje

Warszawa reportaż „Nie my ustalamy reguły gry” do-

się to poprzez ukazywanie adopcji jako rodzicielstwa

tyczący adopcji.

równorzędnego do biologicznego. O jej wartości stanowi podjęcie przez małżonków świadomej i dojrza-

Przedstawione efekty działalności KOA to owoc

łej decyzji o przysposobieniu, otwartość na przyjęcie

bezpośredniego zaangażowania i wysiłku osób zwią-

dziecka, które potrzebuje miłości oraz wysiłek włożo-

zanych z ośrodkiem w przeszłości i obecnie – pracow-

ny w przygotowanie się do tego zadania. Promocja ta

ników, członków komisji kwalifikacyjnej, dyrektorów.

dokonuje się na różnego typu spotkaniach edukacyj-

Z pewnością nie dałoby się zrealizować tak wiele bez

nych i naukowych odbywających się w kręgach dusz-

dobrej współpracy z innymi podmiotami działającymi

pasterskich i świeckich oraz podczas uczestnictwa

na rzecz dzieci. Za te dwadzieścia pięć lat Wszyst-

w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

kim składamy serdeczne podziękowania.

Agnieszka Doboszyńska
doradca psychologiczny

Jak dobrze żyć z...
historią?
Historii rodzin adopcyjnych jest tyle, ile tychże ro-

właściwie nie powinna ich dotyczyć? Czy wszystkie te

dzin. Nie ma dwóch takich samych. Nawet jeśli są po-

starania o dziecko, które są za nimi, to była właściwie

dobne, to różni je czas, miejsce, kontekst, indywidu-

strata czasu, a jedyną krainą szczęśliwości jest adop-

alizm osób, których dotyczą. Niemniej za większością

cja? Czy pogodzić się z dotychczasową historią, to

par, które starają się o adopcję, stoją lata przeżywania

znaczy oszukiwać siebie i innych?

silnych, nierzadko sprzecznych uczuć, często nie-

Rzecz jasna nic bardziej błędnego! Przeszłości nie

przyjemnych, obfitujących w smutek, frustrację, złość.

da się wymazać i nie o to chodzi, aby ją negować czy

To także czas pytań w rodzaju „Dlaczego właśnie

deprecjonować. Bez względu na to jaka była, warto

my?”. Każde małżeństwo ma swoją przebytą drogę.

zadbać o zdrowy do niej stosunek. Nie warto jej za-

To w większości historie pełne trudnych przeżyć, tak-

przeczać, nie można jej przeklinać, nie można uda-

że kryzysów małżeńskich.

wać, że jej nie było. Ale z drugiej strony, nie można

Część małżeństw starających się o dziecko o wie-

także nią żyć, nie można jej gloryfikować, czy nada-

le, wiele za długo, pomimo przeżywanych trudnych

wać jej wielkiego znaczenia. Do przeszłości trzeba

chwil, a może właśnie dzięki nim, umacnia swoją

mieć dystans i szacunek.

więź. Inna część bezdzietnych par mimo, iż ich re-

Jeśli przeszłość jest wciąż żywa, budząca silne

lacja jest nadwątlona, bez żaru, albo wręcz w opa-

emocje i wyjątkowo boli, warto do niej wrócić. Najle-

rach wzajemnych żalów i oskarżeń, trwa w gorszej

piej w towarzystwie specjalisty. Wrócić, ożywić, na-

lub lepszej kondycji. Jeszcze inna część małżeństw

zwać na nowo, a potem symbolicznie pożegnać. Jest

marzących o dziecku, poddana niemal ogniowej pró-

takie powiedzenie, że nieważne co z nami zrobiono,

bie, spalana latami przeżytej niepłodności, rozpada

ważne, co my zrobimy z tym, co z nami zrobiono.

się bezpowrotnie.

Lata comiesięcznych rozczarowań, wielokrot-

Na tych, którzy nie poddali się w walce o spełnie-

ne płakanie nad testem ciążowym, który pokazywał

nie marzenia o rodzicielstwie i dobili wspólnie, razem

jedną zamiast dwóch upragnionych kresek, smutek

do decyzji o adopcji, czyhają jednak pułapki.

z powodu pojawienia się miesiączki; nierzadko bole-

Główną i chyba najbardziej niebezpieczną jest nie-

sne straty, a co za tym idzie mierzenie się z traumą po-

pogodzenie się z własną historią. Co to oznacza? Czy

ronienia; rozmaite sytuacje odzierające z intymności,

kobieta i mężczyzna, w momencie podjęcia decyzji,

jak badania, zabiegi, kolejne wizyty u nowych lekarzy,

aby zostać rodzicami adopcyjnymi, powinni wymazać

a wraz z nimi w toku stawiania diagnozy, sinusoida

z pamięci, jak gumką w zeszycie, pragnienie biologicz-

dawania, jak i odbierania nadziei na dziecko; niewy-

nego dziecka? Czy to oznacza, że mają zmusić się do

bredne pytania znajomych czy nawet najbliższej ro-

myślenia, że marzenie o ciąży, o tym, aby urodzić i wy-

dziny w stylu „A kiedy Wy?” albo „Powiedzieć Wam,

chować swojego potomka, to jakaś prehistoria, która

jak to się robi?”; tyleż samo cudowne, jak i okrutne

OŚRODEK I PRZYJACIELE

wieści o kolejnych ciążach wśród znajomych, zżerająca od środka zazdrość; lęk przed tym, co będzie, jeśli
jednak nigdy się nie uda. W sytuacji zdiagnozowanej
bezpłodności noce przelanych łez z powodu uczucia
ograbienia, niesprawiedliwości, wybrakowania; smutek, iż się zawodzi partnera, lęk pełen pytań, jak dalej
żyć, czy życie ma sens?
Takich jak powyżej i wiele, wiele innych trudnych
sytuacji, myśli i uczuć doświadczają pary, zanim zdecydują się na adopcję. Mogą one bardzo wyczerpać,
a co gorsza stale boleć, jak świeża rana. Dlatego
warto pamiętać, że raną warto się zająć, nawet jeśli
pokryła się strupem, ponieważ zaniedbana, może zostawić większą bliznę niż ta, która zostanie opatrzona.
Zaopiekowanie się własną historią może pomóc pogodzić się z niespełnionym marzeniem o biologicznym dziecku. I bez względu na to, czy ono się
po adopcji spełni czy nigdy to nie nastąpi, uczciwość
w stosunku do dziecka, które się chce przyjąć,
nakazuje się z nią uporać. Nie można żyć nadzieją,
że kiedyś się uda, bo „przecież jest tyle historii, że zaadoptowali, a potem mieli własne”. Nie można być nie
fair w stosunku do dziecka adopcyjnego i traktować
go niemal jak trampoliny do własnych marzeń. Dlatego jeśli przeszłość, myślenie o niej czy rozmawianie,
wciąż budzi silne, nieprzyjemne emocje, warto się nią
zająć, by nie wpaść w pułapkę niepogodzenia. Osoby,
które mogą pomóc, to psycholog, psychoterapeuta,
ale i duchowny, czy wręcz bliska osoba, która po prostu wysłucha, pomoże spojrzeć z dystansu i ponazywać rzeczy właściwie, na nowo, obiektywnie.
Na rodziców adopcyjnych czyha także pułapka
wychowywania adoptowanego dziecka w oparach
żalu i pretensji do życia, do Boga, do innych ludzi,
do losu... Ażeby się przed nią uchronić trzeba uczciwie przejść przez proces adopcyjny, przez wszystkie
szkolenia, rozmowy, wychodząc z założenia, że ci,
którzy decydują, chcą dobra dziecka, a nie są żandarmami, mającymi jedynie za zadanie prześwietlić
potencjalnych rodziców. Bo ta pułapka nikomu się nie
przysłuży, ani dziecku, ani rodzicom.
I na koniec o pułapce, która wiąże się z radością.
Pary, które przystępują do adopcji, nierzadko mają
poczucie zdjęcia z pleców ogromnego ciężaru. Pełne
nadziei na szczęśliwe zakończenie trudnej drogi do
rodzicielstwa mogą snuć plany o tym, jak cudownie
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będzie, kiedy dziecko znajdzie się już w ich rodzinie,

Starotestamentowe małżeństwo, Zachariasz i Elż-

domu. A potem kiedy to nastąpi, mogą chcieć dziecku

bieta, nie mogło mieć potomstwa, Elżbieta była bez-

nieba przychylić! Życie może zacząć się kręcić wokół

płodna. I choć oboje nie ustawali w modlitwie, Zacha-

dziecka, tylko dla dziecka, dziecko staje się centrum

riasz w pewnym momencie stracił nadzieję. Dlatego,

świata, co finalnie nie jest dobre ani dla niego same-

kiedy przyszedł do niego Anioł i powiedział: „Nie bój

go, ani dla rodziców, jak i reszty rodziny, otoczenia.

się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana:

Warto pamiętać, że najlepsze, co rodzice mogą dać

żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz

dziecku, to bycie szczęśliwymi ze sobą, razem, bycie

imię Jan”, nie uwierzył. Był zbyt przywiązany do swo-

szczęśliwym w małżeństwie, jako para, a także bycie

jej historii. Był niepogodzony, zaślepiony swoim bólem

szczęśliwymi ludźmi, każde z osobna.

i żalem. Przeżył zwątpienie we wszechmoc Bożą. Stra-

O czym mówi wpadanie w pułapki? Czy świadczy

cił przez to mowę. Odzyskał ją dopiero, kiedy oderwał

o głupocie, nieuczciwości czy może lekkomyślności?

się od swojej historii, wykonał polecenie Pana i wbrew

Jeśli kobieta i mężczyzna decydują się na adopcję,

zwyczajowi nadawania imienia ojca pierworodnemu

a są niepogodzeni z dotychczasową historią (wspo-

synowi napisał na tabliczce „Jan”. Został tym samym

mnienie tego, co przeżyli boli, czy wciąż żywe jest ma-

dotkliwie pouczony o tym, że bolesne doświadczenia,

rzenie o biologicznym dziecku), nie oznacza to, że się

choć z pewnością mają sens, nie mogą rządzić teraź-

nie nadają na rodziców adopcyjnych, tylko świadczy to

niejszością. Dlatego, żeby pójść dalej, z historią do-

właśnie o tym, iż należy się pochylić nad swoimi my-

brze jest się pogodzić, żyć z nią w zgodzie. Po prostu:

ślami i uczuciami. Mówi to także o tym, że jest się po

dobrze żyć z... historią!

prostu człowiekiem, z jego rozmaitymi ułomnościami.

www.wielkiechcenie.pl

Alfreda Miąskiewicz
„Małżeńskie Drogi”

Małżeńskie drogi do jedności
To, co robimy we wspólnocie Małżeńskie Drogi, możemy podsumować liczbami.
Jednak o wiele więcej niż one powiedzą o nas świadectwa uczestników naszych rekolekcji.
W tym małżeństw, które przygotowują się do adopcji dziecka.

Wspólnotę Małżeńskie Drogi tworzy blisko 50

Choć wszystkie małżeńskie drogi są podobne, to

małżeństw i 15 księży – w parafiach i ze zgromadzeń

jednak nie ma dwu identycznych ścieżek. Dlatego

zakonnych (jezuici, dominikanie, marianie). Wszyscy

nasze rekolekcje mają formę dialogu, który prowadzą

mamy dwa cele: chcemy głosić Dobrą Nowinę o miło-

z sobą mąż i żona. Dzięki temu mogą się lepiej zrozu-

ści małżeńskiej i pogłębiać relacje – z Panem Bogiem

mieć i nauczyć się z sobą rozmawiać. Mogą choć na

i ze współmałżonkiem. Działamy wśród sakramental-

chwilę się zatrzymać i spojrzeć sobie głębiej w oczy.

nych małżeństw i narzeczonych, którzy chcą przyjąć

Do tego dzieje się to w obecności Boga, którego

sakrament małżeństwa. Dla pierwszych prowadzimy

wcześniej zaprosili. Nasza rola – animatorów i księdza

rekolekcje, dla drugich – kursy w formie wieczorów dla

– polega na wprowadzaniu uczestników w kolejne te-

zakochanych i rekolekcji dla narzeczonych. Od roku

maty. To sprawdzona formuła. Pomysł oparliśmy na

organizujemy także roczne seminarium dla młodych

programie rekolekcji typu Marriage Encounter, który

małżeństw.

jedynie nieco zmodyfikowaliśmy, tak by odpowiadał

Przed laty my także uczestniczyliśmy w takich
rekolekcjach. Dziś sami je prowadzimy, by podzielić się dobrem, które wtedy otrzymaliśmy.
Podczas comiesięcznych spotkań, a także rekolekcji i pielgrzymek pogłębiamy własną formację
i więź ze współmałżonkiem.
Nasze rekolekcje adresujemy do wszystkich
małżeństw sakramentalnych, niezależnie od
tego, ile lat wcześniej zawarły ślub. Zapraszamy
zarówno te, które chcą wzmocnić swoją więź,
jak i te, które właśnie zmagają się z kryzysem.
Szanujemy intymność uczestników. Nie pytamy, dlaczego chcą przyjechać na rekolekcje.
Od lat biorą też w nich udział małżeństwa, które czekają na adopcję dziecka. W ten sposób
spełniają zalecenia Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, który zachęca przyszłych rodziców, by
znaleźli czas dla siebie, na dialog i refleksję.

polskim realiom.
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To, co robimy we wspólnocie Małżeńskie Drogi,

dawały mi się do pewnego momentu słuszne. Teraz

możemy podsumować liczbami. Ale nawet jeśli napi-

widzę, jak wiele między nami umyka. Teraz musimy na

szemy, że w naszych kursach i rekolekcjach uczest-

spokojnie podjąć decyzję, którędy chcemy dalej iść”.

niczy rocznie około 700 par, to pokażemy jedynie
ogrom potrzeb i skalę naszych działań. O wiele więcej
powiedzą świadectwa uczestników naszych rekolek-

„To był fajny czas, bo zapomniałam o pracy i obowiązkach domowych (śmiech)”.

cji, w tym małżeństw, które przygotowywały się do
adopcji dziecka.

„Mogłam na nowo popatrzeć na nasze relacje, wyjeżdżam silniejsza”.

„Przyjechałam tutaj z pewnymi obawami… Spotkałam ludzi otwartych, dzielących się swoim życiem
i doświadczeniem. To pomogło mi zobaczyć nasze

„Warto było przyjechać, by spędzić z Wami ten
czas. Pozbyłem się kompleksów”.

problemy w innym świetle – każde małżeństwo przeżywa jakieś trudności, nie my jedni. Uwierzyłam, że
poradzimy sobie, że będziemy się wspierać”.

„Utwierdziłem się w przekonaniu, że otwarcie się
na działanie Boga może odmienić nasze życie na każdej płaszczyźnie”.

„Mimo że wydawało nam się, że jesteśmy sobie
bardzo bliscy, ten czas pozwolił nam jeszcze lepiej się
zrozumieć”.
„Przyjechałem tylko dlatego, że takie wymogi postawił nam ośrodek adopcyjny. Moje wyobrażenia wy-

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje! Wiele naszych par animatorskich to rodzice adopcyjni.
www.malzenstwo.pl

OŚRODEK I PRZYJACIELE

17

Z POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ
AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

137. Potrzeba czasu, dobrego czasu, który polega

nie oznacza jednolitości, ale „jedność w różnorodno-

na cierpliwym i uważnym słuchaniu, aż druga osoba

ści” lub „pogodzoną różnorodność”. W tym ubogaca-

wyrazi wszystko, co potrzebowała wyrazić. Wymaga to

jącym stylu braterskiej komunii różne osoby się spo-

ascezy, żeby nie zaczynać mówić zanim nie nadejdzie

tykają, szanują siebie nawzajem i cenią, zachowując

właściwy czas. Zamiast zaczynać wydawanie opinii

jednak różne odcienie i akcenty, które wzbogacają do-

lub rad, trzeba się upewnić, że usłyszałem to wszyst-

bro wspólne. Trzeba uwolnić się od obowiązku bycia

ko, co druga osoba potrzebowała wypowiedzieć. Wią-

równymi. Konieczna jest również przezorność, aby na

że się to z ciszą wewnętrzną, aby bez hałasu usłyszeć

czas zdać sobie sprawę z „interferencji”, jakie mogą

w sercu i umyśle: ogołocić się z wszelkiego pośpie-

powstać, tak aby nie niszczyły dialogu. Na przykład,

chu, odłożyć na bok swoje własne potrzeby i priory-

trzeba rozpoznać złe uczucia, które mogłyby się po-

tety, stworzyć przestrzeń. Często jedno z małżonków

jawić, i je opanować, aby nie zaburzały komunikacji.

nie potrzebuje rozwiązania swoich problemów, ale by-

Ważna jest zdolność do wyrażania tego, co czujemy,

cia wysłuchanym. Musi przekonać się, że zostało do-

nie raniąc drugiej osoby; używania takiego języka

strzeżone jego cierpienie, jego rozczarowanie, strach,

i sposobu mówienia, który mógłby być łatwiej akcep-

gniew, nadzieja, jego marzenia. Częste są jednak takie

towany, tolerowany przez drugą osobę, pomimo, że

narzekania: „Nie słucha mnie. Kiedy zdaje się, że to

treść jest wymagająca; przedstawiania swojej krytyki,

robi, w rzeczywistości myśli o czymś innym”. „Mówię

nie rozładowując jednak gniewu jako formy zemsty,

i czuję, że tylko czeka, kiedy skończę”. „Kiedy mówię,

jak również unikanie języka moralizatorskiego, dążą-

próbuje zmienić temat lub daje mi szybkie odpowiedzi,

cego jedynie do napaści, ironii, obciążenia winą, zra-

aby zakończyć rozmowę”.

nienia. Wiele kłótni małżeńskich nie dotyczy bardzo
poważnych problemów. Czasami chodzi o drobne

139. Potrzebna jest szerokość umysłu, aby nie

sprawy, niewiele znaczące, ale nastawienie lub posta-

zamknąć się obsesyjnie na kilku ideach, a także

wa przyjęta w dialogu zmienia sposób ich wyrażania.

elastyczność, aby można było zmienić lub dopełnić
własne opinie. Możliwe, że z mojej myśli oraz myśli
drugiej osoby może powstać nowa synteza, która
ubogaci nas oboje. Jedność, do której należy dążyć,

Droga do lepszego
rozumienia dziecka
Rozmowa z Dorotą Polańską,
dyrektorem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Małgorzata Albiniak: Od 14 lat jest Pani dyrektorem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

Czy zmieniła się grupa przyjmowanych dzieci,
przyczyny ich umieszczenia?

przyjmującego noworodki i niemowlęta w sytu-

Na pewno. Na początku mojej pracy większość

acjach kryzysowych. Czy widzi Pani jakieś istotne

dzieci to były dzieci oddawane do adopcji, które

zmiany w funkcjonowaniu tej placówki?

mamy pozostawiały w szpitalach po porodzie. Były

Dorota Polańska: Taką mam pierwszą refleksję,

one w o tyle bezpieczniejszej sytuacji, że to matki

jakbym dziś pracowała w zupełnie innym miejscu, niż

podejmowały decyzję o ich losie, decyzję przez nie-

kiedyś zaczynałam. Zmieniło się prawie wszystko,

których ludzi niezrozumianą, czy nawet potępianą,

poza ludźmi, z którymi pracuję. Praca w IOP jest dla

ale przez nas nie. Zrobiliśmy rozgraniczenie między

mnie niezwykłym doświadczeniem. Tworzymy zespół,

dziećmi oddawanymi do adopcji, czyli powierzanymi

który funkcjonuje razem od 14 lat, więc jest trochę jak

opiece innych, a dziećmi porzuconymi. Porzucone to

w rodzinie. Każda z nas jest odpowiedzialna za jakieś

pozostawione gdzieś samo sobie. Jeśli matka oddaje

zadania, polegamy na sobie wzajemnie, a jeżeli jedna

dziecko do adopcji, mówi o sobie: ja nie mogę, czy

osoba w danym momencie niedomaga, druga musi

nie potrafię być matką, ale chcę, żeby moje dziecko

przejąć jej rolę. Nasz zespół wypracowywał i zmieniał

ktoś kochał. Ta intencja pozostaje w psychice tego

w ciągu tych lat swoje spojrzenie na sytuację dziecka

dziecka, ten fakt, że zostało bezpiecznie powierzone.

i metody działania. Wiele razy zmieniło się nasze oto-

Dziś mamy w IOP inną sytuację, większość dzieci jest

czenie, IOP był rozbudowywany, przebudowywany,

interwencyjnie kierowana do nas przez sąd, więc ich

dwa razy remontowany, myślę, że zewnętrzne zmia-

sytuacja jest dużo trudniejsza, bo oznacza, że już wy-

ny pokazują symbolicznie, ile razy wewnątrz zespołu,

darzyło się coś tak zagrażającego dla dziecka, że ono

w każdej z nas, zmieniało się podejście do dzieci i ich

w tym momencie nie może być w swojej rodzinie. Są

sytuacji. Widzę, że pojawiła się w nas większa otwar-

to dzieci rodziców, którzy nie bardzo chcą mieć swo-

tość na rodziców biologicznych, staramy się intensyw-

je dzieci i również nie chcą ich nie mieć, którzy nie

nie pracować z rodzinami. Czasami w ciągu dnia jest

są w stanie być rodzicami z różnych powodów. Aby

w IOP 8 rodzin. To wymaga innej pracy niż tylko praca

ograniczyć czas pobytu dzieci w pieczy zastępczej

opiekuńcza. Bycie razem, uczenie rodzicielstwa, zro-

współpracujemy na co dzień z sądami, ośrodkami

zumienia potrzeb dziecka, ale też rozeznawanie, co

pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy

jest dobre dla dziecka, a co nie jest dobre.

rodzinie. Nadal znacząca większość dzieci jest powie-
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rzana do adopcji, tyle że nie odchodzą z IOP w wieku

podejście do zerwania więzi z rodzicem. Mamy większe

6-7 tygodni, jak w przypadku zrzeczenia, tylko dużo

zrozumienie dla sytuacji dziecka, większą refleksję nad

później, bo regulacja sytuacji prawnej poprzez po-

tym, jak dziecko funkcjonuje bez rodziców i jak może-

zbawienie władzy rodzicielskiej trwa dłużej. Około 10

my mu pomóc, bo okazuje się, że możemy wiele zrobić,

procent dzieci wraca do rodzin biologicznych, kilka

żeby czuło się bezpiecznie z nami, a także w sposób

procent odchodzi do rodzin zastępczych. W zeszłym

bezpieczny mogło przejść dalej. Doświadczenie mówi

roku tylko jedno z naszych dzieci oddaliśmy do pla-

nam, że każde zerwanie relacji zostawia jakiś ślad i na-

cówki, dwa lata temu – ze względu na stan zdrowia –

szym zadaniem jest pomóc dziecku w taki sposób,

do placówek poszło ich aż ośmioro. Jak będzie w tym

żeby to, co zdarzyło się na początku jego życia, w przy-

roku, nie wiem.

szłości stało się tym, na czym może budować, żeby nie
było niezagojoną raną i zadrą w sercu. To oczywiście

Czy to oznacza, że zmienił się stan zdrowia
przyjmowanych dzieci?
Rzeczywiście, kiedyś mieliśmy znacznie więcej dzieci zdrowych, obecnie mamy więcej dzieci z problema-

jest coś bolesnego, musi po tym pozostać blizna, ale
są blizny, których się wstydzimy i są takie blizny, które
pomagają nam zrozumieć naszą obecną sytuację, kondycję, wydolność, dyspozycyjność.

mi i dużo czasu poświęcamy na wielospecjalistyczną
diagnostykę. Mimo że na stałe współpracuje z nami

A skąd pomysł zorganizowania Punktu Dia-

3 lekarzy, a Ośrodek znajduje się na terenie szpitala,

gnostyczno-Konsultacyjnego

samochód na konsultacje specjalistyczne wyjeżdża od

pracę od 4 lat Pani koordynuje?

FASada,

którego

nas 150 razy w ciągu roku, czyli średnio co drugi dzień;

Wiele dzieci przebywających w pieczy zastępczej

i zdarza się, że jednego dnia jedzie 3 dzieci. Mamy coraz

to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Widzie-

więcej wcześniaków, nie mówię tu o wcześniactwie 35.

liśmy, że dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol

tydzień ciąży, mamy teraz w IOP wcześniaki urodzone

wymagają naszej szczególnej uwagi. Obserwując

w 26. czy 28. tygodniu. To skrajne wcześniactwo, wiążą-

w IOP ich problemy rozwojowe i wiedząc, że zespół

ce się z różnymi obciążeniami, ma często swoje źródło

FAS wiąże się również z uszkodzeniami neurologicz-

w trybie życia matki, jej sytuacji emocjonalnej w okresie

nymi, więc te problemy w toku rozwoju same nie znik-

ciąży, przyjmowanych używkach. Zmieniło się też nasze

ną, zrozumiałyśmy, że chcemy pomagać tym dzieciom
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i ich rodzinom. Potrzebna jest wczesna diagnostyka,

oraz z Chrisem Taylorem z Anglii, który jest terapeu-

działania profilaktyczne i terapeutyczne oraz wspar-

tą. Z Chrisem pracujemy nad problematyką przywią-

cie dla rodziców wychowujących dzieci z FASD – bez

zania oraz traumy u dzieci, ponieważ zobaczyłyśmy,

podjęcia tych działań u dzieci powstaną zaburzenia

że dzieci, które diagnozujemy, z rodzin adopcyjnych

wtórne. Obraz dziecka z FASD, który często mamy,

czy z pieczy zastępczej, oprócz tego wspólnego mia-

z problemami, które nas przerażają, dziecka, które źle

nownika prenatalnej ekspozycji na alkohol, mają także

funkcjonuje w grupie, które już stało się złym uczniem,

problemy z więzią i z tym, że są po traumie. I jeśli nie

to właśnie obraz zaburzeń wtórnych, nie jest to obraz

rozwiążemy problemów emocjonalnych dziecka, nie

pierwotny. Nie jest prawdą, że dziecko z FASD stwa-

pomożemy mu zbudować bezpiecznego stylu przy-

rza problem w każdej sferze, może stwarzać tylko

wiązania, żadna stymulacja nie przyniesie oczekiwa-

w jednej. Może mieć kłopoty z koncentracją uwagi, to

nego rezultatu. Uregulowanie emocjonalne – to jest

może być główny problem, ale on będzie przekładał

pierwsza potrzeba. Jak my, dorośli, mamy swoje kło-

się na inne rzeczy np. problemy szkolne. Dzięki wcze-

poty życiowe czy problemy rodzinne, to jak funkcjonu-

snej diagnozie dziecko ma szansę dostać wsparcie

jemy wtedy w pracy. „Nie mogę się dziś skoncentro-

i stymulację, ta stymulacja odpowiednio ukierunko-

wać, jestem tak strasznie zdenerwowany, nie mam do

wana ułatwi mu funkcjonowanie, a rodzice otrzymają

tego głowy”. Dziecko nie może powiedzieć w szkole

wiedzę dotyczącą źródła problemów dziecka. Zrozu-

„nie mam do tego głowy”, ma ten sam problem, tyl-

mienie, że moje dziecko nie jest niegrzeczne, że moje

ko nie umie go nazwać; jeśli nie uregulujemy emocji,

dziecko nie robi czegoś specjalnie, że ma problem

nie pójdziemy dalej. W ten sposób powstała FASada.

z koncentracją czy z pamięcią jest kluczowe. Jeśli

Część zespołu stanowią rodzice adopcyjni. Rodzice,

rozumiem moje dziecko, mogę zacząć mu pomagać

dla których ich własne dziecko i jego problemy stały

i je wspierać, żeby mogło lepiej funkcjonować. Kiedy

się motorem do dalszego kształcenia się i rozwoju. Te-

obserwuję dzieci z pełnoobjawowym FAS, które do-

raz są w takim momencie życia, że dzielą się własnym

brze radzą sobie w szkołach masowych, i widzę zado-

doświadczeniem i wspierają innych. Pamiętam nasze

wolonych i uśmiechniętych rodziców adopcyjnych, to

początki, pierwsze diagnozy odbywały się w gabine-

wiem, że jest to możliwe. Poradnia FASada powstała

cie w IOP, później wynajmowałyśmy 3 pokoiki na gabi-

w ten sposób, że część naszego zespołu zaczęła pra-

nety w Instytucie Rodziny, teraz mamy piękne miejsce

cować ze sobą w nowej formule, część osób doszła

na Starych Bielanach, dobrze wyposażone, jako ze-

z zewnątrz. Istniejemy formalnie od 2015 roku, ale tak

spół mamy stabilność, ciągłość szkoleń i superwizji.

naprawdę dużo wcześniej zaczęłyśmy przygotowy-

Ja potrzebuję takiej pieczęci, czy jakaś decyzja była

wać się do diagnostyki i wsparcia dzieci z FASD. Naj-

dobra, czy zła i mówię sobie, że jeśli była dobra, Pan

pierw wypracowałyśmy swoją metodę pracy z malut-

Bóg będzie błogosławił, no i widać, że błogosławi.

kim dzieckiem po prenatalnej ekspozycji na alkohol, do
naszego zespołu włączałyśmy kolejnych specjalistów:
diagnostów FAS, neurologopedę, terapeutę integracji

Czyli zajmujecie się diagnozą i opieką długoterminową nad dzieckiem i rodziną?

sensorycznej, na stałe zaczął z nami pracować neuro-

Na stałe przede wszystkim współpracujemy

log. Widziałyśmy jednocześnie, że nigdzie na świecie

z WCPR. Dzięki umowie z Urzędem m.st. Warszawy

nie ma diagnostyki malutkich dzieci z zespołem FAS.

objęłyśmy opieką warszawskie rodziny zastępcze,

Na jednej z konferencji spotkałam Małgosię Tomanik

dzieci są diagnozowane, dostają konkretne zalece-

z Parentic Paradigm z Kanady, która pracuje od lat

nia, ich rozwój jest monitorowany. Przyjmujemy także

z rodzinami wychowującymi dzieci z FAS. Kiedy po-

rodziny adopcyjne oraz zastępcze spoza Warszawy

wiedziała: „Dorota, wy już macie zespół, wy już się

i rodziny biologiczne. Przychodzą rodziny z dziećmi do

tym zajmujecie”, odważyłyśmy się ruszyć dalej. Za-

12 roku życia. Pracujemy nad problemami z przywią-

częłyśmy szkolić się jako diagności, także starszych

zaniem, rozpoczęłyśmy terapię logopedyczną, ponie-

dzieci oraz uczyć się, jak pracować z rodziną i z dzieć-

waż większość dzieci z FASD ma problemy językowe,

mi z FAS. Podjęłyśmy współpracę z Małgosią Tomanik

i lada moment rozpoczniemy zajęcia dla dzieci z zabu-
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FAS/FASD
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD)
jest terminem opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania
i uczenia się; mogą trwać przez całe życie.
Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej. W tym obszarze
mieszczą się:
• FAS (Fetal Alcohol Syndrom) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
•
pFAS (partial Fetal Alcohol Syndrom) – Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy,
•
inne rozpoznania, takie jak np: encefalopatia niepostępująca z ekspozycją na alkohol lub zaburzenia
neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol
Płodowy Zespół Alkoholowy (z ang.: Fetal Alkohol Syndrom – FAS) jest określany jako zaburzenie rozwojowe
lub zespół wad wrodzonych, przejawiający się łącznym występowaniem następujących cech u pacjentów
narażonych na działanie alkoholu w okresie przedporodowym:
•
pre- lub postnatalny niedobór wzrostu,
•
specyficzne anomalie w budowie twarzy (dysmorfie),
•
uszkodzenie/zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
Nie wszystkie osoby narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym cierpią na FAS.

rzeniami integracji sensorycznej, play therapy – tera-

gdy nie jest taki, jak wyobrażał sobie, że będzie. I jak

pię zabawą. Jeździmy też do rodzin, do domów, żeby

już się zderzymy, to myślę, że to pomaga, że to może

wspomagać je w ich naturalnym środowisku, akomo-

być początek zmiany.

dować to środowisko rodzinne do warunków i możliwości dziecka. Wspieramy rodziców i opiekunów

Czy nie sądzi Pani, że jest jakaś specyfika ro-

prowadząc poradnictwo, konsultacje, prowadziłyśmy

dzicielstwa adopcyjnego, że ono jednak różni się,

warsztaty, a w zeszłym roku pierwszy raz „Szkołę dla

jest innym rodzicielstwem?

rodziców i opiekunów”. Oni potrzebują ukierunkowa-

Na pewno różni się w swoich korzeniach, ponie-

nia, jak trzeba dalej pracować z dzieckiem, czego ono

waż moje dziecko było odrzucone, jest dzieckiem

wymaga, co musimy zmienić, żeby lepiej razem funk-

z zerwaną więzią, po traumie. Gdzieś na początku

cjonować, żeby być szczęśliwym z dzieckiem i żeby

swojego życia, albo trochę później, było odseparowa-

dziecko było z nami szczęśliwe. Wspieranie w rozwoju

ne od matki i ten fakt ma wpływ na jego życie. Było

dziecka z FASD dotyczy zarówno zajęć specjalistycz-

coś w historii mojego dziecka, na co nie miałam wpły-

nych dla dziecka, jak i pracy z rodzicem nad posze-

wu jako rodzic, to się stało wcześniej, ale nie mogę

rzeniem jego świadomości i zmianą postaw. Myślę, że

o tym zapomnieć, to jest coś, na czym mogę budo-

z rodzicielstwem adopcyjnym jest podobnie jak z bio-

wać, nie mogę udawać, że tego nie ma. Ta historia

logicznym, że w teorii myślę o sobie, że będę jakaś,

nie jest historią przeklętą. W życiu dziecka adoptowa-

np. że będę miała dużą przestrzeń tolerancji czy cier-

nego są punkty zwrotne, trauma, a potem miłość. Ale

pliwości, że w ogóle nie będą mi przeszkadzały oce-

miłość nie oznacza, że nie było traumy. Rodząc dziec-

ny dziecka w szkole – tak, do pierwszej pały. I wtedy

ko przyjmuję je takim, jakie jest, bo w mojej głowie jest

wszyscy przeżywają szok, że to jednak przeszkadza,

to, że jest ono moje. Rodzic adopcyjny musi przyjąć

że nie jesteśmy tacy, jak nam się wydawało. Każdy ro-

dziecko z całą jego historią, by stało się jego dziec-

dzic ma najpierw jakieś wyobrażenie o sobie jako o ro-

kiem. Adoptować to znaczy przyjąć jako moje, to jest

dzicu, a później musi zderzyć się z rzeczywistością,

niezwykle ważne i niezwykle trudne, ale nie niemoż-

a potem z problemami obecnymi w tej rzeczywisto-

liwe. Jeśli na początku przyjmuję dziecko jako moje,

ści. I często nie możemy pogodzić się z utratą obrazu

ono staje się moim dzieckiem. Czasem w rodzinach,

własnej osoby. Bo okazuje się, że nie jestem taki, jaki

które mają dzieci biologiczne i adoptowane, trudno

chciałbym być, jaki myślałem, że jestem. Nikt z nas ni-

rozróżnić, które są które i wtedy wiemy, że jest dobrze.
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Różnica jest właśnie na starcie, ale później już nie,

dziecko, adoptuje je razem z jego historią, te korzenie

bo każdy z rodziców ma jakieś problemy z własnymi

są fundamentem do bezpiecznego budowania przy-

dziećmi, ma jakieś problemy ze sobą w roli rodzica,

szłości, one naprawdę nie są złe, są konieczne, każdy

niejednokrotnie z akceptacją własnego dziecka, takim

z nas musi mieć korzenie. Jeżeli rozumiemy tę historię,

jakie ono jest. Dzieci w okresie dorastania mają swoje

to łatwiej jest nam budować. No i wczesna interwen-

kłopoty, wszystkie dzieci. Chłopaki w szkole muszą

cja – im wcześniej reaguję, tym szybciej mogę wspo-

bryknąć, dziewczyny mają jakieś emocjonalne zakrę-

magać rozwój mojego dziecka, nauczyć się pracować

ty. Myślę, że w pracy diagnostycznej ośrodków adop-

z dzieckiem takim, jakim ono jest. Nie jestem w stanie

cyjnych niezwykle ważne jest dostrzec tak naprawdę,

go zmienić, mogę mu tylko pomóc.

jakie zasoby emocjonalne mają kandydaci na rodziców adopcyjnych. To jest to największe wyzwanie,

Czy ta wczesna interwencja znaczy, że diagno-

nie sytuacja materialna, zawodowa, nawet nie historia

za jest pierwszą potrzebą dziecka powierzonego

życia, choć ma z tym związek. Istotne jest pytanie,

rodzinie adopcyjnej?

jak ja daję swoje emocje, jaka jest moja gotowość

Na pewno nie. Pierwszą potrzebą każdego dziec-

na zbudowanie relacji. Czasem mamy takie sztywne

ka powierzonego rodzinie adopcyjnej jest miłość. To

granice, że trudno nam być ciepłym. Sprawdzenie za-

jest najistotniejsze. Dlatego wcześniej powiedziałam,

sobów rodziców adopcyjnych pod tym względem, jak

że jeśli nie pomożemy dziecku w regulacji emocjonal-

oni się wiążą, jest niezwykle trudne, ale według mnie

nej, to niewiele uda się zrobić, by polepszyć jego funk-

kluczowe. Bo jeśli mam problem z otworzeniem się na

cjonowanie. Jak dziecko trafia do rodziny adopcyjnej,

relację, to w zetknięciu z dzieckiem zranionym może

najważniejszą rzeczą jest być z dzieckiem, być przy

być z tego katastrofa.

dziecku. Rodzina już różne rzeczy wie o tym dziecku,
ale obraz, który im przedstawiono, to obraz dziecka

Co można byłoby podpowiedzieć rodzinom

bez rodziców. A nas interesuje dziecko w bezpiecz-

adopcyjnym, na co powinny zwracać uwagę, czy

nym środowisku, rozumiejącym, wspierającym, ko-

są takie rzeczy charakterystyczne, które mogą

chającym i na to, żeby dziecko tak się poczuło, po-

wskazywać, że ich dziecko jest dzieckiem ze

trzeba czasu. Niedawno była u nas dziewczynka,

spektrum FASD?

która jest pół roku w rodzinie adopcyjnej, cały czas

Myślę, że wszelkie kłopoty z pamięcią, koncentra-

płakała w nowym miejscu, okazało się, że za wcze-

cją uwagi, problemy w myśleniu logiczno-matematycz-

śnie na diagnozę. Ona w swoim domu taka nie jest,

nym, czy przyczynowo-skutkowym, z akomodacją,

ale w obcym otoczeniu wśród obcych ludzi nie może

opóźnienie w rozwoju mowy, w ogóle opóźnienie w roz-

jeszcze być diagnozowana, bo jej lęk zakrywa jej po-

woju psychoruchowym. Rodzice najczęściej w okresie

tencjał. Często wolimy pojechać do małych dzieci do

przedszkolnym zauważają, że jest jakiś problem, że

domów, bo każde wyjście w obce miejsce, dłuższy

dziecko rozwija się wolniej lub funkcjonuje inaczej niż

kontakt z obcą osobą może stanowić dla dziecka

rówieśnicy, nie pamięta lub szybko zapomina, nie wie,

zagrożenie. Dlatego początek rodzicielstwa adopcyj-

gdzie co ma, jest ciągle pobudzone, trudno je uspo-

nego to rodzice i dziecko. Ono rozkwitnie, dajmy mu

koić, łatwo się wzbudza, nie hamuje, trudno mu się

swoją obecność, uwagę i czas. Nie chodźmy z nim

skoncentrować. Zawsze warto reagować najwcześniej

do klubiku, ani na zajęcia rozwijające zainteresowa-

jak się da. Jesteśmy w FASadzie zwolennikami wcze-

nia. Nie biegajmy z nim po specjalistach, no chyba że

snej interwencji. Jeśli nas coś w zachowaniu dziecka

musi iść do kardiologa. Wiadomo, że to, co medycz-

niepokoi, warto przyjść, jeśli nie pamiętam, jaka była

nie konieczne, robimy. Ale nie przeprowadzamy w tym

jego przeszłość, warto dopytać w ośrodku adop-

momencie diagnozy rozwojowej, bo jeszcze dziecko

cyjnym o historię mojego dziecka. Czasami rodzice

nie pokazało nam swojego prawdziwego obrazu i po-

woleliby nie wiedzieć. Ale zawsze lepiej wiedzieć. Po

tencjału. Dziecko musi poczuć się ważne dla kogoś,

prostu historia mojego dziecka jest kluczem do jego

poczuć, że należy do tych rodziców, jest częścią tej

przyszłości. Zawsze mówię, że rodzic, który adoptuje

rodziny, być pewnym, że to są jego rodzice, to znaczy
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osoby, na które może liczyć, które je chronią i wspie-

tej jego ruchliwości potraktowanej nie jako słaba stro-

rają. Dzieci rozkwitają przy rodzicach adopcyjnych

na, tylko mocna, rodzice potrafili budować. Rodziny

bardzo szybko, tak jak kwiaty, które dostaną trochę

przychodzące tutaj z dziećmi często mówią: „Dla mnie

słońca, ale nadal potrzebują czasu, by zaprezentować

tutaj się urodziłeś, tutaj ciebie zobaczyliśmy pierwszy

wszystko, co w nich jest. Jaki czas jest potrzebny,

raz, tu jest nasz wspólny początek”. Dzieci pytają:

żeby dziecko było z mamą? Malutkie dziecko – 3 lata.

„Gdzie byłem, w którym łóżeczku, czy jest tu ktoś kto

Przedwczesne pójście do pracy czy oddanie dziecka

się mną zajmował?”. To są niezwykłe spotkania, bar-

do żłobka to sytuacja, która wytrąca dziecko z po-

dzo wzruszające. Żartuję, że ośrodek adopcyjny to

czucia bezpieczeństwa. To ja wiem, że przyjdę o 16,

jest okres ciąży. Dawniej, jak ja pracowałam w KOA to

dziecko nie ma poczucia czasu, jest znowu porzuco-

była ciąża 9-miesięczna, wiem, że teraz jest dłuższa.

ne. Ten czas gdy jesteśmy z dzieckiem, to jest nasza

A porodówka jest w IOP, dziecko rodzi się dla rodzi-

lokata, nasz rachunek oszczędnościowy, a jego po-

ców, jest strach, są łzy, jest ten moment oczekiwania,

sag. Zaprocentuje to nam jako rodzinie za kilka lat. Nic

na to, jakie ono jest. Więc rodzi się i powoli zaczyna-

tego czasu nie zastąpi, on wydaje się bardzo długi, ale

my je poznawać, jego zapach, jego płacz, pierwsze

jest krótki, mija tak szybko ten uprzywilejowany czas

karmienie, przewijanie, kąpiel. Zaczyna się normalne

rodziców z dziećmi, kiedy mogą być tylko ze sobą, tyl-

życie. Każda mama, która wychodzi ze szpitala po po-

ko dla siebie, czas gdy mogą się przytulać, śmiać się

rodzie, potrzebuje czasu, żeby stać się mamą i uczy

razem, bawić, odpoczywać, nudzić… Nic tego cza-

się swojego dziecka i sygnałów od niego płynących.

su nie zastąpi. Jeśli widzimy, że mimo upływającego

Podobnie jest z adopcją. Potrzebujemy tego czasu,

czasu dziecko nadal nie radzi sobie, że odbiega od

żeby nauczyć się siebie wzajemnie. Dziecko daje

rówieśników, emocjonalnie ma trudności, ma jakieś

komunikaty, a moją rolą jako dorosłego jest nauczyć

lęki, nie wyróżnia mnie, mamy, jako osoby bliskiej, albo

się je czytać. Ono zawsze ma w sobie gotowość wej-

trzyma się mnie zbyt blisko, kurczowo, nieadekwat-

ścia w relację, ale ode mnie zależy czy ją zauważę

nie do wieku, kiedy prezentuje zachowania w naszej

i właściwie zinterpretuję. IOP jest miejscem, w którym

ocenie dziwaczne, to należy zgłosić się do specjalisty.

odpoczywam, ma w sobie niesamowitą energię, któ-

Pracujemy ze specyficzną grupą rodzin, tą która zgła-

rą dzieci w sobie mają, one mają wolę życia, dąże-

sza, że ma trudność. FASada nie jest ośrodkiem dla

nie do rozwoju, otwartość. Pracujemy w zespole, ale

tych, którzy nie mają poważniejszych problemów, tacy

każda z nas jest inna i ma inne doświadczenie w by-

zazwyczaj nie przychodzą do psychologów. Powie-

ciu z dzieckiem. Właśnie ta osoba, która potrafi zna-

rzyłam z IOP 1200 dzieci, a ile przyszło z powrotem

leźć w tym konkretnym dziecku coś fascynującego,

z kłopotami, gdzie są pozostałe, jak im się żyje? Może

ta, która widzi w nim potencjał, wiadomo, że to ona

też mają jakieś trudności? Nie wiem tego.

powinna być z nim jak najczęściej. Często pracując
diagnostycznie prosimy tę jedną opiekunkę, żeby po-

Często zdarza się, że odwiedzają Was w IOP
dzieci, które odeszły stamtąd do rodzin?

wiedziała, czy to dziecko na nią patrzy, czy do niej się
uśmiecha, czy ją wyróżnia. Niezwykle cenny jest głos

Niejednokrotnie tak się dzieje. Wiem, że u wie-

tych osób, które są przy dzieciach. Ten, kto dostrzeże

lu z nich podejrzenia zaburzeń się nie potwierdziły.

w dziecku to „coś”, jego indywidualność i możliwości,

Nieraz słyszałam od rodziców: „Czy pani pamięta, że

które w nim są, przekaże później bezpiecznie to dziec-

ona nie patrzyła, diagnozowaliśmy ją w tym kierunku,

ko rodzinie, będzie przy nim w czasie pierwszych kon-

a okazało się, że to było więziowe” albo „sprawiała

taktów, będzie tą bezpieczną bazą. Patrzymy na małe

wrażenie, że nie słyszy, a okazało się, że w ten spo-

dziecko jak na człowieka, który czuje, współodczuwa,

sób odcinała się od otoczenia”. Często przychodzą

potrzebuje drugiej osoby i relacji z nią, widzimy, że to

w rocznicę dnia, kiedy rodzice ich poznali. Ostatnio

jest kluczowe dla jego życia. Myślę, że droga, którą

był 14-latek, jedno z pierwszych dzieci, które powie-

wykonałam ja osobiście i cały nasz zespół to jest dro-

rzałam z IOP, to była iskra, często o nim myślałam, jak

ga do lepszego rozumienia dziecka.

sobie radzi. Jaki fajny chłopak teraz. Nadal iskra, na

Normalne życie,
które nie byłoby możliwe
Rozmowa z dr hab. Marią Kolankiewicz, prof. UW,
dyrektorem Domu ks. Baudouina w Warszawie w latach 1994-2017

Małgorzata Albiniak: Pani Dyrektor, przez po-

wego obrazu stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowa-

nad 20 lat kierowała Pani jednym z największych

nia tych dzieci. Po pierwsze nie wszystkie dysfunkcje

domów dziecka w Polsce. Jak dużo dzieci w tym

i poważne nawet problemy kwalifikują się do orzecze-

czasie odeszło do rodzin adopcyjnych polskich

nia o niepełnosprawności. Po drugie nieraz było tak,

i zagranicznych?

że dziecko kwalifikowało się do orzeczenia, ale nie

Maria Kolankiewicz: Sprawdziłam, że w latach

występowaliśmy o nie. Po prostu nie było ono dziecku

1994-2017 odeszło do adopcji z naszego Domu 828

potrzebne, bo bez orzeczenia mogło korzystać z po-

dzieci, w tym 203 do adopcji zagranicznej, czyli około

mocy fizjoterapeuty, logopedy czy psychologa w pla-

25 procent adopcji stanowiły adopcje zagraniczne.

cówce. Nie występowaliśmy o orzeczenie także dla-

W niektórych latach to było trochę więcej, czasami

tego, bo wydawało się nam, że taki dokument może

30 procent, w niektórych zdecydowanie mniej, tylko

utrudnić dziecku znalezienie rodziny. Ośrodki adopcyj-

kilka procent. Nie było równomiernej rocznej propor-

ne otrzymywały od nas pełną dokumentację medycz-

cji między adopcjami zagranicznymi a polskimi, ale

ną i psychologiczną, tak więc kandydaci na rodziców

w stosunku do średniej krajowej było u nas więcej

zawsze wiedzieli, jakie dziecko ma problemy, ale nie

adopcji zagranicznych, bo rocznie w skali kraju było

formalizowaliśmy tego stanu rzeczy poprzez orze-

to 8-9 procent. U nas było więcej chyba z dwóch po-

czenie. Na pewno teraz występowanie o orzeczenie

wodów: przez długie lata byliśmy domem dla małych

jest powszechniejsze niż kiedyś, żeby dostać różnego

dzieci i zawsze mieliśmy także dzieci niepełnospraw-

rodzaju pomoc, dofinansowanie na sprzęt czy turnus

ne. Dla dziecka niepełnosprawnego niezwykle trudno

rehabilitacyjny konieczne jest orzeczenie. Dawniej

było i nadal jest trudno znaleźć rodzinę w Polsce. Na-

zdarzało się, że występowaliśmy o nie dopiero, kiedy

tomiast czasem udawało się znaleźć rodzinę zagra-

trzeba było zdecydować o dalszych losach dziecka,

niczną.

kiedy ze względu na swój wiek nie mogło u nas już
przebywać i trzeba było znaleźć mu miejsce w domu

Ale podobno nie było tak, że do adopcji zagra-

pomocy społecznej.

nicznej były kierowane przede wszystkim dzieci
z orzeczeniami o niepełnosprawności?
Myślę, że gdyby policzyło się dzieci z orzeczeniami
i bez orzeczeń, ta statystyka nie oddawałaby prawdzi-

Czy w Pani ocenie na przestrzeni lat zmieniła
się grupa dzieci zgłaszanych do adopcji zagranicznej?
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Do adopcji zagranicznej kwalifikowane były zawsze

czerpaniu możliwości znalezienia rodziny adopcyjnej

dzieci, które nie znalazły rodziny w Polsce. Wydaje mi

w kraju. Adopcja była traktowana priorytetowo jako

się, że kiedyś, w latach 90. trafiały tam dzieci mniej

całkowite włączenie dziecka do rodziny w historii jego

obciążone, z mniejszymi problemami zdrowotnymi,

życia, ale i całej genealogii rodziny, jako włączenie

czy rozwojowymi. Chociaż oczywiście zawsze do

dziecka w łańcuch pokoleń nowej rodziny. Uznawa-

adopcji zagranicznej były przekazywane także dzieci

no to za najlepsze zabezpieczenie interesu dziecka.

niepełnosprawne. I wtedy i teraz zdarzało się, że były

Zarówno placówkę, jak i rodzinę zastępczą traktowa-

to dzieci naprawdę trudne. W związku z tym różne

no jako tymczasową formę opieki i dziecko stamtąd

kraje zaczęły stawiać pewne ograniczenia. Szwecja

miało możliwość odejścia do adopcji, jeżeli nie mogło

czy Holandia, które przyjęły sporo dzieci z FAS, w ja-

wrócić do domu rodzinnego. Ale w niektórych krajach

kimś momencie wstrzymały takie adopcje. Spowo-

uważano, że jeśli dziecko jest w rodzinie zastępczej,

dowały to doświadczenia lat wcześniejszych z adop-

to ma rodzinną opiekę w swoim kraju i nie powinno

cjami dzieci, u których FAS w chwili adopcji pewnie

być kierowane do adopcji zagranicznej. Zależy jak bę-

nawet nie był zdiagnozowany, ale było wiadomo, że

dziemy rozumieć „zapewnienie w odpowiedni sposób

są to dzieci z rodzin alkoholowych; doświadczenia,

opieki w kraju pochodzenia”, jeśli długoterminowy po-

które pokazywały jak trudno jest z tymi dziećmi praco-

byt w rodzinie zastępczej czy w placówce uznamy za

wać. Pamiętam też adopcję zagraniczną dziewczynki

odpowiednią opiekę, to nie będziemy kierować tych

z poważną wadą serca. Rodzina miała problem z uzy-

dzieci do adopcji zagranicznej, co dzieje się w Polsce

skaniem zgody w Niemczech na jej przysposobienie

mniej więcej od dwóch lat. Jak wiele spraw, ta też ma

i poproszono ich, żeby ubezpieczyli się dodatkowo ze

swoje złe i dobre strony. Uważam, że należy poszu-

względu na chorobę dziewczynki.

kiwać dla dziecka rodziny wszędzie, gdzie tylko się
da, to jest niepodważalne i szkoda, że te możliwości

Co Pani myśli o sytuacji, która ma miejsce

się ogranicza. Jednocześnie mając do czynienia z tak

od 2017 r., o znacznym ograniczeniu, czy wręcz

ważną kwestią, jaką jest życie tego dziecka, powie-

wstrzymaniu adopcji zagranicznych?

rzając dziecko do innego kraju, musimy naprawdę

Mnie się wydaje, że jeżeli szukamy rodziny dla

doskonale wiedzieć, jak będzie tam prawnie zabez-

dziecka, to szukamy jej po to, żeby dziecko po prostu

pieczone. Nie można sobie pozwalać na to, żeby wy-

miało rodzinę. Ważne, żeby ta rodzina była dla niego

dawać licencje organizacjom, które są do tego niewy-

odpowiednio dobrą rodziną, żeby dała mu poczucie

starczająco przygotowane i do krajów, w których praw

bezpieczeństwa, przynależności, stabilnych więzi

dziecka nie znamy. Bo okazuje się, że dopuszczając

w perspektywie życia. I czy ta rodzina mieszka nad

takie czy inne organizacje do pośrednictwa w adop-

Wisłą, czy nad Sekwaną, czy nad Tamizą ma dru-

towaniu polskich dzieci chyba nie do końca spraw-

gorzędne znaczenie. Odbieranie możliwości wycho-

dzano ten stan prawny. Chociażby o tej możliwości

wania w rodzinie niektórym dzieciom zawsze będę

re-adopcji, czyli tak łatwego ponownego powierze-

oceniać negatywnie. Przez takie decyzje wiele z nich

nia dziecka innej rodzinie, już po adopcji, w Stanach

pozostanie w środowisku instytucjonalnym do peł-

Zjednoczonych, my nie mieliśmy wcześniej pojęcia.

noletności. Te instytucje się zmieniają, stają się, takie

Nie wiem, czy wiedziało o tym ministerstwo, a bez

mam obserwacje, coraz lepsze, ale jednak zawsze

pełnej wiedzy o sytuacji prawnej dziecka po adopcji

pozostaną innym środowiskiem życia niż rodzina.

nie powinno takich umów podpisywać. Negatywne
doświadczenia, co prawda pojedyncze, ale dotyczące

Skąd ta zmiana w polityce państwa?

życia konkretnych dzieci, które znałam, uczyniły mnie

Jest to kwestia innego odczytania art. 21 Konwen-

ostrożną w wydawaniu nadmiernie entuzjastycznych

cji o Prawach Dziecka. Wiem, że na różne sposoby

opinii odnośnie adopcji zagranicznych. Na pewno do-

ten zapis konwencyjny bywał odczytywany w różnych

tychczasowej praktyce należałoby się wnikliwie przyj-

krajach. W Polsce przez wiele lat uznawano, że za-

rzeć i wyciągnąć z niej wnioski.

sadne jest poszukiwanie rodziny zagranicznej po wy-
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Czy w ciągu tych lat pracy spotkała Pani dzie-

które tutaj mieszkały, były oswojone z takim doświad-

ci, które nie chciały mieć rodziny, wyjść z instytu-

czeniem, bo zdarzało się w ich grupie, czy w grupie za

cji do rodziny?

ścianą, dotyczyło kolegi z jednego podwórka. Dzieci

Większość dzieci w naszym Domu to były dzieci

widziały kontakty, które przecież odbywały się na te-

do 3. roku życia. Dla małego dziecka świadomość

renie domu dziecka, często na placu zabaw, mówiły

tego, czym jest rodzina czy też brak rodziny, jest świa-

o tym między sobą, wiedziały, że są „nowi i starzy”

domością mocno ograniczoną. I to, czy takie dziecko

rodzice. Starsze dzieci często spontanicznie mówiły

chce, czy nie chce, my tylko odczytujemy z różnych

o tym, że chcą mieć nową rodzinę, zwłaszcza że ro-

sygnałów, które nam pokazuje. Jestem przekonana,

dzice adopcyjni kojarzyli im się z prezentami, ładnymi

że dla każdego dziecka spotkanie z nową rodziną

domami i udekorowanymi pokojami, które pokazywali

jest ogromnym przeżyciem. Mam w pamięci spotka-

na zdjęciach. Były też takie dzieci, które nie tylko do-

nie rodziny adopcyjnej z dzieckiem, niemowlęciem,

brze pamiętały swoich rodziców, ale nadal pozosta-

8- czy 9-miesięcznym. Było lato, dziecko było lekko

wały z nimi w jakimś kontakcie i czuły się z nimi zwią-

ubrane, trzymałam je na rękach i czułam, jak mocno

zane. Takim dzieciom było trudniej.

zaczęło bić mu serce, jakie nagle zrobiło się spocone. Wydaje się, że dzieci w tym wieku niewiele ro-

No właśnie, bo myśląc o adopcji, myślimy

zumieją, ale czują z pewnością dużo i to spotkanie

o tym lepszym życiu, które właśnie się zaczyna,

jest dla nich na pewno ważne, na pewno trudne, i na

taką mamy zawsze nadzieję, ale patrząc z per-

pewno musi być odpowiednio troskliwie zorganizo-

spektywy dziecka być może można pomyśleć

wane. Dziecku powinna towarzyszyć osoba, przy

o adopcji także w kategorii straty?

której czuje się ono najbardziej bezpiecznie. Czy

Na pewno. Zostawiają dotychczasowe życie,

pamiętam takie dzieci, które nie chciały? Pamiętam

na które przecież nie składały się wyłącznie złe do-

takie sytuacje, że dzieci się bały, widziałam ich nie-

świadczenia. No i tracą kontakt z mamą, czy z rodzi-

pokój, niepewność, ale wiązałam to nie z tym, że one

ną, z którą jakoś były związane. Często ta więź, która

nie chcą mieć nowej rodziny, czy tej konkretnej ro-

jest trudną więzią z rodzicami, owocuje u dzieci pew-

dziny, tylko z faktem, że jeszcze nie są gotowe, żeby

nym rodzajem odpowiedzialności, odpowiedzialno-

opuścić dom dziecka, a to są dwie zupełnie różne

ści też za swoich rodziców, czasami te dzieci zaska-

rzeczy. Często rodziny adopcyjne miały przeświad-

kują swoją dojrzałością. Pamiętam pytania dziecka

czenie, że każdy dzień w domu dziecka jest dniem

w dniu, w którym przyszło do naszego Domu: co bę-

dla dziecka straconym, więc trzeba je zabrać na-

dzie z moją mamą, czy moja mama wie, gdzie ja te-

tychmiast, najszybciej jak się da. I były takie rodziny,

raz jestem, czy będzie mnie szukała, czy będę mógł

które przyspieszały ten moment odejścia, a dziecko

się z nią spotykać? Podobne pytania dzieci stawiają

po prostu potrzebuje czasu na zbudowanie relacji,

sobie w momencie odejścia do nowej rodziny, i choć

jedno więcej, drugie mniej, nie może od nas wycho-

nie zawsze wprost o tym mówią, są to tematy, na

dzić z zupełnie obcymi dla niego ludźmi. Zawsze

które trzeba z nimi rozmawiać, mimo, że nie jest to

uważałam, że nawet jeśli sąd wydał postanowienie,

łatwe. Wiele z tych dzieci pomimo kontaktu z rodzi-

na mocy którego dziecko może opuścić placówkę,

cami, doświadcza jednak poczucia opuszczenia, bo

musimy poczekać na to, aż ono samo zacznie da-

rodzice coraz rzadziej przychodzą, albo przychodzą

wać sygnały, że chce już odejść.

nieregularnie, bo obiecują i nie dotrzymują obietnic,
bo czas mija, a nie wracają do domu, bo przeżywa-

Mówi Pani o dzieciach małych, ale były też

jąc wielokrotnie oczekiwanie i rozczarowanie, w koń-

chyba dzieci starsze, w wieku szkolnym, które

cu tracą i wiarę i nadzieję w to, że sytuacja rodzinna

przebywały tutaj wspólnie z młodszym rodzeń-

może się dobrze poukładać. A mimo to, mam wra-

stwem?

żenie, że nie tracą poczucia troski i odpowiedzialno-

Były. Wobec tego, że adopcji w naszym Domu było
dużo, bywało i 40 adopcji rocznie, wszystkie dzieci,

ści za swoich rodziców, za ich życie, za to, co z nimi
dalej będzie.
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Jak dzieci są przygotowywane do adopcji, kie-

Zazwyczaj organizowaliśmy pożegnanie z dziećmi

dy już wiadomo, że to będzie adopcja, że dziecko

i z osobami dorosłymi, które się dzieckiem opiekowa-

nie wróci do swojego domu?

ły. Czasami, ale rzadko udawało się to zrobić, organi-

To oczywiście zależy od wieku dziecka, ale zawsze

zowaliśmy pożegnanie dziecka z rodzicami. Rzadko

takie przygotowanie pozostawialiśmy osobom, które są

– bo to wyjątkowo trudne dla rodziców. Rzadko – bo

tym dzieciom najbliższe. Staraliśmy się, żeby w domu

wielu rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej nie

dziecka każde z dzieci miało taką osobę dorosłą, któ-

utrzymywało kontaktu z dzieckiem. Ważne jest, żeby

ra towarzyszy mu w ważnych życiowych sprawach,

zadbać o stan emocjonalny dziecka w tym jednak trud-

mogła to być wychowawczyni, opiekunka, psycholog.

nym czasie, bo czasie życiowej zmiany. Istotne jest to,

Próbowaliśmy w miarę możliwości budować zindywi-

co się dzieje w emocjach tego dziecka w stosunku do

dualizowane relacje, w których dziecko mogło czuć się

rodziny biologicznej i rodziny adopcyjnej, w emocjach

otoczone szczególną opieką, doświadczać bliskości

w stosunku do tej osoby, z którą ono tutaj czasowo

i zaufania. Gdy dziecko miało taką osobę, to ona przy-

było jakoś związane, jeśli taka relacja była. Ważne,

gotowywała je i uczestniczyła w pierwszych kontak-

żeby stworzyć dziecku możliwość takiego płynnego

tach z rodziną; często taką osobę wspierał psycholog.

przejścia, nie odcinać przeszłości. Rodziny adopcyjne,

Przede wszystkim wiedząc, że rodzina, która przycho-

nie różnicowałabym, czy polskie, czy zagraniczne, bo

dzi do dziecka może się z tego kontaktu wycofać, nie

to zależy od konkretnych ludzi, mają różną otwartość

mówiliśmy od razu, że to będą rodzice. Mówiliśmy, że

na kontakt z osobami, które wcześniej opiekowały się

przyjdą do niego goście, że będzie miało wizytę. Kiedy

dzieckiem. Niektórzy rodzice chcą dowiedzieć się jak

już było wiadomo, że rodzina jest pewna swojej decyzji

najwięcej o codzienności, przyzwyczajeniach, upodo-

i składa wniosek do sądu, wtedy można było więcej

baniach dziecka, co lubi jeść, czym lubi się bawić,

opowiadać o tym, co się ma wydarzyć, jak planować

jak reaguje w różnych sytuacjach, po to, żeby ułatwić

czas, który będzie prowadził do odejścia. Małe dzieci

dziecku i sobie ten czas wzajemnego poznawania i do-

kontaktowały się z rodzicami adopcyjnymi na terenie

strajania się. Ale są też tacy, którzy zachowują się tak,

Domu, starsze wychodziły z nimi na spacery, bywały

jakby chcieli wymazać ten wcześniejszy okres życia

w nowym domu, zanim się do niego przeprowadziły.

dziecka, udawać, że go nie było.
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Jak w przypadku adopcji zagranicznych dzieci nawiązują kontakt przy barierze językowej; czy
inaczej wyglądały te kontakty?
Na pewno inaczej, bo to też jest ważne, żeby dzieci
rozumiały, co się do nich mówi, więc dużą rolę w kontakcie odgrywali tłumacze, którzy towarzyszyli rodzinom. Jeżeli to nie byli profesjonaliści, to trochę mieli
kłopot, żeby stanąć „za plecami” tej rodziny, żeby to
jednak ci rodzice byli pierwszoplanowymi osobami
w kontakcie. Przy polskiej rodzinie podczas pierwszego
spotkania z dzieckiem jest pracownik ośrodka adopcyjnego, ale jest to ktoś, kto towarzyszy „z oddali”. Natomiast jeżeli jest tłumacz, to jest on niejako trzecią
stroną w kontakcie, w tym ważnym dla dziecka i rodziny momencie, kiedy zaczyna budować się relację, z konieczności musi w tym uczestniczyć. No i oczywiście
brak porozumienia się czasami, jeśli rodzina zostaje
sama, jeżeli nie może porozumieć się z dzieckiem, to
może dzieci bardzo denerwować, złościć. Wyobrażam

dziecko na okres preadopcyjny do hotelu czy wynaję-

sobie, że i dla rodziny jest to trudne, nie móc zrozu-

tego mieszkania w obcym mieście. Więc na pewno ten

mieć dziecka. Ale widzieliśmy też bardzo różne nasta-

stres, który towarzyszy zawsze rodzicom w nowej dla

wienie rodzin. Były takie rodziny, które przed przyjaz-

nich sytuacji, jest jeszcze pomnożony przez te dodat-

dem uczyły się polskich słów i starały się przejść przez

kowe okoliczności, które są bardziej skomplikowane.

ten trudny okres też robiąc wysiłek opanowania języka
i takie, które na to nie zważały, bo to dziecko przecież

Widziała Pani jeszcze jakieś różnice w kontak-

docelowo i tak musiało przestawić się na ich język.

tach z dziećmi między rodzinami polskimi i zagra-

I oczywiście dzieci się przestawiają, nawet szybko i jak

nicznymi?

się okazuje trwale, a po paru miesiącach już w ogó-

Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że budowanie

le nie pamiętają języka polskiego. Chociaż pamiętam

relacji z dzieckiem zależy przede wszystkim od oso-

też taką rodzinę, która wysyłała dzieci na lekcje języka

bowości konkretnych ludzi, więzi, jaką ci małżonkowie

polskiego już po adopcji, to dotyczyło nieco starszych

mają między sobą, ich umiejętności poradzenia sobie

chłopców, którzy stąd odeszli. Niekoniecznie musimy

z doświadczeniem niemożności posiadania biologicz-

mówić tym samym językiem, żeby widzieć, że ktoś jest

nego dziecka, w niewielkim stopniu natomiast zależy

przestraszony, niepewny, czy szczęśliwy, zadowolony

od ich narodowości, czy kraju, w którym mieszkają.

i na ten jego stan emocjonalny odpowiadać. Zawsze

Jest na pewno wiele czynników, które warunkują

miałam dużo uznania dla rodziców, którzy mieli cierpli-

sposób zachowania w tych pierwszych kontaktach.

wość dla dziecka, którzy nie narzucali się za bardzo,

Różne były te rodziny zagraniczne, chyba rodziny

którzy potrafili się przyglądać, obserwować i podążać

skandynawskie były najlepiej przygotowane, najbar-

za tym, co dziecko sygnalizuje. Uważność na to ja-

dziej otwarte na trudne sytuacje, najbardziej cierpliwe

kie to dziecko jest, co mu się dotychczas przytrafiło,

w kontakcie z dziećmi, nie naciskające, jeśli chodzi

i jak w związku z tym funkcjonuje i czego potrzebu-

o czas. Tak je pamiętam, ale być może jest to genera-

je, jest niezwykle istotna. Tym niemniej w pierwszym

lizacja nie do końca uprawniona.

okresie proces budowania więzi w przypadku adopcji
zagranicznej może być po prostu trudniejszy. Problem

Czy pamięta Pani takie sytuacje, że dzieci nie

z komunikacją, obecność osób trzecich, no i fakt, że ci

zaakceptowały nowej rodziny, albo rodzina nie

ludzie nie są w swoim kraju, w swoim domu, zabierają

zaakceptowała dzieci i wracały one do placówki?
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Wiem, że się zdarzają takie sytuacje, nie jest to

Ale ta regularność kontaktów dotyczy raczej wymiany

często, na szczęście. Na pewno częściej zdarzają się

e-maili, zdjęć, życzeń świątecznych, niż osobistych

w przypadku dzieci starszych. No i zdarzają się też po

spotkań, one są rzadkie. Jest rodzina szwedzka, która

kilku latach od adopcji, kiedy dzieci dorastają i poja-

przyjeżdża w wakacje co roku lub co dwa lata i zawsze

wiają się poważniejsze problemy, ale wtedy dzieci nie

nas odwiedza. Niedawno odwiedzili nas Francuzi, któ-

wracają już do nas, więc nie musimy o tym wiedzieć;

rzy adoptowali po kolei trzech chłopców. Chyba jednak

czasem niestety dowiadujemy się, że jakieś nasze

na Zachodzie Europy adopcja jest traktowana w spo-

dawne dziecko jest w innym domu dziecka, że rodzi-

sób bardziej naturalny, bardziej otwarty. Właściwie

na je oddała. Przypominam sobie też takie pojedyn-

częściej kontaktują się rodziny zagraniczne niż rodziny

cze sytuacje tutaj. Była dziewczynka, która znalazła

polskie. Może też dlatego, że przekazując dziecku in-

się u nas ponownie, bezpośrednio po przysposobie-

formacje o tym, że jest adoptowane, przekazują także

niu, rodzina nie dawała sobie z nią rady, przyjęliśmy ją

informacje o kraju z którego pochodzi i w związku z tym

na ich prośbę, ale oni następnego chyba dnia jednak

chcą go pokazać, przyjeżdżają, chcą pokazać Warsza-

wrócili po to dziecko. To była kilkuletnia dziewczyn-

wę, a jednocześnie Dom, w którym dziecko mieszkało.

ka, wyjątkowo trudna, po bardzo ciężkich doświad-

Dla nas są to bardzo ciekawe wizyty, bo po pierwsze

czeniach w domu rodzinnym. A ta nowa rodzina bar-

widzimy te dzieci po dłuższym czasie, większe i szczę-

dzo chciała, żeby zaczęła od razu „nowe, wspaniałe

śliwe, a po drugie jest to często jedyna informacja

życie”, zmienili jej imię, powiedzieli, że to stare imię

zwrotna, którą otrzymujemy, wreszcie widzimy, jak so-

należało do tej złej przeszłości, a teraz ma już nowe

bie poradzili rodzice, no i jak sobie poradziło dziecko.

imię i dobrą przyszłość przed sobą. Tak jakby mogli

W ośrodkach adopcyjnych pojawiają się raporty post-

zmienić to, co się wydarzyło, tak jakby mogli zmienić

-adopcyjne, ale rzadko zdarza się, że organizacje prze-

ją, jej historię. W każdym razie nie bardzo im ta zmiana

syłają te raporty także do domów dziecka. Pojawiają

dziecka w inne wychodziła, czuli się chyba zawiedze-

się też oczywiście rodziny polskie, ale proporcjonalnie

ni i bezradni, chyba też przerażeni różnymi jej zacho-

do liczby adopcji częściej przyjeżdżają rodziny zagra-

waniami, manifestacjami. Postanowili zrezygnować,

niczne. Niewiele rodzin przyjeżdża w krótkim czasie po

ale później, jak tu została, coś się w nich przełamało

adopcji. Częściej przyjeżdżają, gdy dzieci zaczynają

i przyjechali po nią. Zresztą powiedzieli jej, że to tylko

dorastać i stawiać bardziej dojrzałe pytania dotyczące

na chwilę, nie mieli odwagi powiedzieć jej, że rezy-

swojej sytuacji, a rodziny chcą na te pytania odpowia-

gnują. Jak temu dziecku było później w tej rodzinie,

dać u źródeł. Czasami przyjeżdżają dorośli adoptowa-

niestety nie wiem. Na pewno te pierwsze tygodnie,

ni, sami albo z rodzicami.

czy nawet miesiące mogą być trudne dla rodziny, nie
mówiąc już o tym, jak trudne są dla dziecka. Zawsze
mówiliśmy rodzinom, że dziecko zanim zacznie funk-

Co najbardziej interesuje dorosłych adoptowanych, którzy tutaj przychodzą?

cjonować lepiej, potrzebuje czasu na zbudowanie za-

Jak ich o to pytam, to mówią „wszystko”, chcą

ufania i poczucia bezpieczeństwa, że co najmniej tyle

dowiedzieć się możliwie najwięcej, żeby poskładać hi-

czasu, ile przebywało w dysfukcyjnym środowisku,

storię swojego życia w całość. Kiedy pytam w jakiej

powinno przebywać w domu pod opieką rodziców.

kolejności, to zazwyczaj pytają najpierw o rodzeństwo,
wydaje się, że jest to pytanie bezpieczne. Oczywiście

Czy dużo było takich rodzin, które po adopcji

chcą także wiedzieć o rodzicach, co nie znaczy za-

kontaktowały się z domem dziecka? Czy częste

wsze, że chcą ich poznać czy spotkać, chcą wiedzieć,

są takie kontakty?

niektórzy mówią, że chcieliby chociaż zobaczyć, na-

Rzadkie. Jest kilka rodzin, które utrzymują w miarę

wet z daleka. Niedawno była u mnie dziewczyna, któ-

regularny kontakt, może trochę więcej. Bo są rodziny,

ra właśnie dowiedziała się, że jest adoptowana i już

które utrzymują kontakt ze mną, ale są też takie, które

następnego dnia pojawiła się tutaj, powiedziałam jej,

utrzymują kontakt z opiekunami prawnymi dzieci, czy

że nie mam pewności, że ona to ona, więc pobiegła

z wychowawcami, którzy się tymi dziećmi zajmowali.

do USC, za pół godziny wróciła z aktem urodzenia, no

30

OŚRODEK I PRZYJACIELE

i była gotowa natychmiast iść pod adres, który znala-

ludźmi. Tak naprawdę najistotniejsze jest to pytanie,

złyśmy w archiwalnych dokumentach. Próbowałam ją

dlaczego tak się stało, dlaczego zostałem porzucony.

zatrzymać, bo była sama, było ciemno i ponuro, a to

To najtrudniejsze pytanie, jeśli w naszych rozmowach

adres nieszczególny, mówiłam, że to 20 lat temu, że

się pojawia, to pojawia się dopiero na końcu, jest zbyt

może już być nieaktualny, że lepiej żeby poszła tam

trudne emocjonalnie, żeby od razu otwarcie o tym mó-

z kimś. Odradzałam jej, żeby podejmowała taką istotną

wić. Czasem ci ludzie nie znajdują żadnego wyjaśnie-

decyzję pod wpływem silnych emocji, które ją w tamtej

nia, żadnej odpowiedzi, a czasem po prostu nie ma już

chwili zalewały. Dzieci, które wiedzą wcześniej, które

nikogo. Pamiętam mężczyznę, który przyjeżdżał kilka-

dorastają z tą myślą, dużo spokojniej podchodzą do

krotnie z Izraela, to było dziecko ocalałe z Holocaustu,

informacji o rodzicach, niż ci którzy dowiadują się jako

które znalazło schronienie w naszym Domu w czasie

osoby dorosłe. Nieraz widziałam te gwałtowne emo-

likwidacji getta. Za każdym razem jak był w Polsce, tu-

cje, jednocześnie żalu w stosunku do rodziców adop-

taj przychodził i zawsze stawiał to samo pytanie „Czy

cyjnych i niepewności co do rodziców biologicznych,

ktoś o mnie nie pytał?”

wszystko dzieje się w takim napięciu, którego można
tym ludziom oszczędzić. Człowiek adoptowany ma
pełne prawo do wiedzy o swoim pochodzeniu, rodzi-

Czy są jakieś historie adopcyjne, które pamięta Pani szczególnie?

cach, rodzinie, sprawach dotyczących jego historii. Je-

Wydaje mi się, że bardziej zapamiętuje się sprawy

śli adopcja jest tematem stopniowo oswajanym, jeśli

trudne. Zawsze problematyczne jest rozdzielanie ro-

dziecko na swoim poziomie możliwości rozumienia

dzeństw. Mam świadomość, że relacja z rodzeństwem

i przeżywania tę wiedzę ma dawkowaną, łatwiej jest

to relacja najdłużej trwająca w życiu. Mimo generalnej

mu potem konfrontować się z rzeczywistością, która

zasady nierozdzielania rodzeństw, czasem na szalę

bywa niełatwa. Dobrze jest od początku nie unikać te-

trzeba położyć to, czy dzieci powinny być razem, bo to

matów związanych z pochodzeniem i historią dziecka.

jest rodzeństwo, czy każde dziecko powinno doświad-

Muszę powiedzieć, że często ci, którzy przychodzą,

czyć życia rodzinnego. Wiele rodzeństw trafia wspól-

mówią, że w rodzinach w których żyją jest wszystko

nie do adopcji, ale nie zawsze jest taka możliwość, bo

dobrze, czują, że to właśnie jest ich rodzina, że to są

dzieci w rodzeństwie jest kilkoro, albo mają tak duże

ich rodzice; natomiast pragnienie poznania przeszło-

zaburzenia, że jedna rodzina z taką kumulacją proble-

ści pozostaje. Dorośli adoptowani przychodzą często

mów sobie nie poradzi. Zdarza się też, że jedno z dzie-

w ważnych momentach swojego życia, w momencie

ci jest dzieckiem znacznie upośledzonym i ze względu

osiągnięcia pełnoletności albo jak wychodzą za mąż

na jego funkcjonowanie nie można znaleźć rodziny dla

czy się żenią, albo jak rodzi im się dziecko. Czasami

pozostałych dzieci. Czy to znaczy, że wszystkie powin-

przychodzą osoby starsze i chyba te spotkania są

ny do pełnoletności pozostać w placówce? Czy nam

dla mnie najbardziej poruszające. To są ludzie, którzy

rozstrzygać takie rzeczy, nie wiem. A jednocześnie ja-

przez lata dojrzewają do tego, żeby przyjść, jakby jed-

kieś decyzje trzeba podejmować. Niepodejmowanie

nak czekali na to, że już tych rodziców nie spotkają.

decyzji to też jest decyzja. To jest decyzja – w takim ra-

Ktoś mi powiedział, że chciałby mamie chociaż kwia-

zie to dziecko nie będzie miało rodziny. To co ja zapa-

tek na grobie położyć. Niektórzy wracają, żeby opo-

miętałam szczególnie, to sprawy, które można uznać

wiedzieć, kogo z rodziny udało im się odnaleźć, jakie

za porażkę czy niepowodzenie. A przecież tak nie jest.

było to spotkanie. Niektórzy odnajdują podobieństwo,

Adopcja z pewnością nie wiąże się z łatwym rodziciel-

też fizyczne z rodzeństwem, inni nie. Jedni mówią „to

stwem, ale jestem przekonana, że większość rodzin

jest zupełnie obcy dla mnie człowiek”, inni czują, że

prowadzi zwyczajne życie. Normalne życie, które bez

jest coś wspólnego, co niekoniecznie znaczy, że póź-

adopcji nie byłoby dla tych dzieci możliwe.

niej zbudują jakąś więź i staną się dla siebie ważnymi

Agnieszka Ramm-Bredek
pedagog

Adopcje starszych dzieci
W latach 1991-2011 pracowałam jako pedagog

wyjazd na Mazury, malowanie, występy. Super było

w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszka-

wozić młodsze rodzeństwo w koszyku wyprowadzo-

nek Rodziny Maryi w Warszawie. W tym czasie byłam

nym z Tesco, wyłudzić od listonosza kilka groszy, za-

opiekunem prawnym około setki dzieci. Większość

palić marihuanę w bramie na Zachariasza, wypłynąć

z nich poszła do rodzin adopcyjnych, niewiele wró-

na krze po Wiśle, biegać po rozwalonych budynkach

ciło do swoich rodzin, niektóre – ze względu na stan

na Wrzesińskiej. Wolność i swoboda!!! Wchodzenie

zdrowia i poziom funkcjonowania uniemożliwiający im

w sytuacje ryzykowne, kontakt z używkami, problemy

samodzielne życie – znalazły się w domach pomocy

z nauką i zachowaniem w szkole, wagary, pierwsze

społecznej.

konflikty z prawem…

Większość adopcji z naszej placówki to adopcje

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ V

zagraniczne. Dlaczego? Bo mieliśmy duże dzieci,

Wydział Rodzinny i Nieletnich postanawia umieścić

większość w wieku szkolnym. Były to dzieci znają-

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w trybie na-

ce swoją bliższą i dalszą rodzinę, znające miejsce

tychmiastowym małoletnich: Damiana, ur…., Wiktorię,

zamieszkania, telefony. Ta łatwość kontaktu dziecka

ur…, Nikolę, ur… ”. Bolesne było wejście do domu

z rodziną stanowiła obawę dla potencjalnej rodziny

dziecka. Strach, płacz, przysięgi rodziców „wezmę

adopcyjnej. Chyba, że te dwie rodziny dzielił oce-

się za siebie” na zmianę z groźbami „zrobię porzą-

an, albo co najmniej kilka granic... Wszystkie nasze

dek z tymi donosicielami” – fałszywymi sąsiadami,

dzieci emocjonalnie na pewno były pokiereszowane.

niesprawiedliwą szkołą, wredną opieką społeczną.

Wszystkie miały trudną historię życia. Za sobą zazwy-

Pierwszych kilka dni i nocy to płacz po wizytach ro-

czaj długi pobyt w rodzinie z problemem alkoholowym

dziców, ale i zachwyt nad czystą pościelą, kolorowymi

i często z jakąś formą przemocy, niejednokrotnie były

zabawkami (to młodsi), czy komputerami (to starsi),

po zmianach placówek lub wracały do nas z powro-

nad tym, że wreszcie można się najeść do syta, ale

tem z domu. W swoich rodzinach zajmowały się nie

i ulga, że nie muszę wracać do domu, gdzie czeka

tylko same sobą, ale i młodszym rodzeństwem, or-

(być może znów pijany) ojciec. Mieszają się emocje:

ganizowały jedzenie, kąpały, odprowadzały do przed-

lęk przed tym, co nowe i nieznane, wstyd przed rówie-

szkola. Nieraz musiały zająć się pijanym ojcem czy

śnikami („ten z domu dziecka”), tęsknota za bliskimi,

matką, czasem wezwać pogotowie przy ataku deli-

nadzieja, że wszystko się zmieni na lepsze – rodzice

rium czy padaczki alkoholowej.

przestaną pić, pójdą do pracy, zrobią remont miesz-

Liczne świetlice środowiskowe (o nazwach-zaklę-

kania i nas zabiorą. Wielkim wyzwaniem jest szkoła,

ciach na lepsze jutro „Serduszko”, „Mierz Wysoko”,

mnóstwo zaległości. Trzeba chodzić do szkoły co-

„Mały Książę”) zachęcały do poznawania lepszego

dziennie, trzeba odrabiać lekcje. A w domu często nie

świata. Zazwyczaj jednak wpływ środowiska domo-

było nawet kompletu podręczników.

wego pozostawał silniejszy. Fajniejszy był pierwszy,

Te dzieci zazwyczaj przez kilka lat przebywały

drugi, trzeci… papieros, wypicie piwa na podwórku,

w domu dziecka. Niektóre wracały do domów, cza-

przesiadywanie na klatce schodowej, a nie jakiś tam

sem dopiero po osiągnięciu pełnoletności. W wielu
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przypadkach sąd pozbawiał rodziców władzy rodzi-

dokuczali, snując jakieś czarne wizje, a jeśli w mię-

cielskiej nie widząc zainteresowania dziećmi i dążenia

dzyczasie, na dodatek, pojawił się ktoś z rodziny, kto

do poprawy sytuacji rodzinnej.

powiedział takiemu dziecku, że dom dziecka handluje

Dzieci starsze, powyżej 7. roku życia, wielooso-

dziećmi i że „tamci zapłacili”, to robiło się jeszcze trud-

bowe rodzeństwa i dzieci niepełnosprawne – to były

niej. Dzieci już nie wiedziały, czy i komu wierzyć, cze-

dzieci, które nie znajdowały zazwyczaj rodziny adop-

go się trzymać, i czy to nie jest tylko kolejne złudzenie,

cyjnej w Polsce. Najstarsze dzieci, które odeszły do

że w ich życiu może być lepiej.

rodzin adopcyjnych, to były nastolatki. Pamiętam kil-

Może o tyle było łatwiej, że te adopcje były, dzieci

ka 15-letnich dziewczyn, które zostały adoptowane

widziały swoje koleżanki i kolegów odchodzących do

przez samotne matki, Amerykanki. Jedna z matek

rodzin, z niektórymi utrzymywały później kontakt. Wi-

była żołnierzem zawodowym, już na emeryturze, mia-

działy rówieśników którzy wyjeżdżali, zaczynali żyć

ła trochę ponad 40 lat. Była nastawiona na przyjęcie

innym życiem, zazdrościły im. Same robiły ranking,

starszego dziecka, no i znalazła taką córko-koleżan-

ustawiały się w kolejkach, zakładały, kto wcześniej

kę. W przypadku nastolatek to chyba była łatwiej-

odejdzie. Chciały, chociaż były obawy, a nieraz kon-

sza sytuacja – pójście do samotnej matki. Mieliśmy

flikt lojalności, bo przecież identyfikowały się z tą

kilka takich udanych adopcji. Te dziewczyny dostały

swoją rodziną, niezależnie od tego, co się w niej

wsparcie i przyjaźń osoby dorosłej, szerszą rodzinę,

działo.

możliwość wykształcenia, lepszy start, perspektywę,

W trakcie procedury adopcyjnej to wszystko było

że zaczynając samodzielne życie nie będą samotne,

wymieszane. Z jednej strony ten zachwyt, to zachłyst-

wyizolowane, że będą mogły na kogoś liczyć

nięcie się „wielkim światem”, bo na okres preadop-

Zazwyczaj dzieci odchodzące do rodzin zagra-

cyjny w Polsce rodzina zagraniczna wynajmuje dom

nicznych były w wieku 8, 10 czy 12 lat. Czy takie dzie-

lub apartament w hotelu, bo zabiera w fajne miejsca,

ci są w stanie zbudować więź, czy są w stanie jesz-

kupuje prezenty i nowe ubrania. Jest to czas atrakcji

cze dorosłemu zaufać, czy będą potrafiły nauczyć się

i dużo luzu, nie chodzą do szkoły, bo to czas na jak

być dziećmi? To trudne. Przecież nie mają zbyt wielu

najlepsze poznanie się, więc nie ma przykrego obo-

powodów, by dobrze myśleć o dorosłych, więc mają

wiązku, uwaga dorosłego, często po raz pierwszy

obawy, jacy są ci ludzie i czego od nich chcą, czy na-

w ich życiu, jest skupiona na nich, mogą poczuć się

prawdę im zależy, czy chcą dla nich dobrze, czy moż-

dla kogoś ważne.

na im powierzyć swoje życie. Czasem się udaje, ale

Ale później wszystko może zacząć męczyć, bo to

nie po prostu – wiele znanych mi dzieci uczestniczyło

zmiana całościowa, w pewnym sensie przeniesienie

za granicą w długoterminowej terapii.

kulturowe. Na pewno zaczyna męczyć bariera języ-

W trakcie procedury adopcyjnej pojawiają się oso-

kowa, trudności w codziennym porozumiewaniu się,

by, które ponawiają pytania, czy na pewno chcą wyje-

niepokój budzą różnice kulturowe. Dzieci adoptowane

chać, czy mają świadomość, że zrywają kontakt z ro-

przez rodziny włoskie nieraz pisały do mnie, że rodzi-

dziną, jak się czują z nowymi opiekunami. Przychodzi

ce „wrzeszczą na siebie, kłócą się i piją”. To codzien-

kurator, przychodzą psycholodzy z ośrodka adopcyj-

ne używanie alkoholu do posiłków we Włoszech czy

nego, czasem sąd zleca ocenę relacji i więzi biegłym

Francji u naszych dzieci wywoływało przerażenie, bo

sądowym. Tak musi być, trzeba znać opinię dziecka.

takie były ich doświadczenia z alkoholem w domu ro-

Ale jednocześnie, jakie to trudne i męczące dla takie-

dzinnym, a włoski sposób komunikowania jest trochę

go młodego człowieka ciągle na nowo analizować,

bardziej ekspresyjny niż polski. Niektóre dzieci skarży-

jakby znowu i znowu podejmować tę decyzję, czy

ły się, że w szkole się z nich śmieją, że nikt nie rozumie

chcę, czy nie chcę. Jedna z dziewczyn powiedziała

polskiego, że nie mają przyjaciół. Pisały, że tęsknią.

mi kiedyś, że już nie może tego słuchać, że jeśli jesz-

Często pojawiała się idealizacja rodziny biologicznej,

cze raz ktoś ją o to zapyta, to powie, że już nie chce.

a nawet domu dziecka, ale to już potem, jak się tam

Poza tym w placówce są rówieśnicy, ci, którzy zostają

zakotwiczyły. Ten okres adaptacji był trudny, wszystko

i zazwyczaj zazdroszczą, często więc zdarzało się, że

musiały oswoić, trwało to zwykle do roku.
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Niektórzy wychowankowie przyjeżdżali do Polski
po kilku latach już jako osoby pełnoletnie, odwiedzali
nas w domu dziecka, niektórzy nawiązywali ponownie
kontakt z matką, z rodziną. Często zostawali tu dłużej.
Pamiętam chłopaka, który był w Polsce rok, a potem
wrócił do Stanów i już ponownie nie przyjechał. Te
dzieci, które odeszły jako nastolatki do jednego kraju,
często mają ze sobą nadal kontakt. Jedna z dziewczyn, która do adopcji nie poszła, a miała kontakt
z koleżankami, które adoptowała rodzina amerykańska, już jako pełnoletnia zaczęła wyjeżdżać do nich na
wakacje i w końcu została w Stanach.
Zdarzało się, że dzieci, które odchodziły do rodzin zagranicznych, były dziećmi niepełnosprawnymi,
funkcjonującymi na pograniczu normy, czy wręcz upośledzonymi. To rzadko się zdarzało, ale były takie niesamowite rodziny, które przyjmowały te dzieci. Pamiętam rodziców adopcyjnych zaangażowanych w ruch
wspólnotowy Jeana Vaniera „Arka”; był misjonarz metodysta z żoną, którzy przyjęli chłopców mocno opóźnionych, z głębokim niedosłuchem i niedowidzeniem;
teraz mają implanty, grube okulary. Byłam w kontakcie
mailowym z rodziną amerykańską, która przyjęła dwoje dzieci z poważnymi problemami rozwojowymi. To

on the school soccer team and on the church soccer

oni pisali do mnie po latach:

team. He also runs track. He plays the trombone in

Ania has an IEP (individualized education plan) for

the school band. He is a very helpful boy.

non-specific learning disability. She has always been

„Dzieci są bardzo towarzyskie i mają wielu przyja-

very far behind in reading and writing. Ania receives „ac-

ciół. (…) Andrzej jest bardzo aktywnym sportowcem.

comodations” for homework and testing. Ania can have

Gra w szkolnej i kościelnej drużynie piłkarskiej. Upra-

her homework assingments shortened. For any test she

wia także bieganie. Gra na puzonie w szkolnym ze-

can have the questions read out loud for her. She can

spole Jest bardzo pomocnym chłopcem”.

also use her notes on every test. She receives double

Z wieloma dziećmi, które odeszły do adopcji za

time to complete her tests. Many of her classes are „co-

granicę, z ich rodzinami, miałam, a często mam na-

-taught”. There are two teachers in the classroom.

dal kontakt. Najstarsi z moich wychowanków są te-

„Ania ma indywidualny program nauczania z powo-

raz ludźmi 30-letnimi, wielu z nich ma własne rodziny,

du niespecyficznych trudności w uczeniu się. Zawsze

dzieci, zdobyli zawody, niektórzy skończyli studia, pra-

była daleko w tyle w nauce czytania i pisania. Ania ma

cują. Anna jest bileterką w teatrze, Asia pielęgniarką,

zmniejszone wymagania w pracach domowych i kla-

Agnieszka prawniczką… Gdzie byłyby dzisiaj, jak po-

sowych. Może mieć skracane zadania domowe. Ma

toczyłyby się ich losy?

możliwość, by wszystkie testy były jej czytane głośno

Co dzieci w domach dziecka myślą o adopcji?

Może także używać swoich notatek w czasie testów.

Wyobraźmy sobie dziecko, które nie ma towarzy-

Ma dwa razy dłuższy czas na zrobienie każdego te-

szącego mu w codzienności, nakierowanego właśnie

stu. Większość lekcji jest prowadzona przez dwóch

na niego i jego potrzeby dorosłego. Każde dziecko

nauczycieli.”

będzie za taką osobą tęsknić.

Both children are very social and have many
friends (…) Andrzej is is very active in sports. He plays

Mam przekonanie, że większości „moich” dzieci
udało się wykorzystać szansę, jaką dało im życie.

Adopcja, której
mogłoby nie być…
W pewnym małym miasteczku gdzieś w Polsce

adopcyjnych dokumenty Ewy i Zuzi trafiły do Woje-

żyły dwie dziewczynki, Ewa i Zuzia. Początek tej hi-

wódzkiego Banku Danych o Dzieciach Zakwalifiko-

storii zabrzmiał obiecująco, ale niestety było inaczej.

wanych do Przysposobienia, aby na terenie całego

Dziewczynki nie miały szczęścia już od chwili pojawie-

kraju podjąć próbę znalezienia nowej rodziny. Po trzy-

nia się na świecie. Zamiast rodzicielskiej troski przez

miesięcznym okresie dalszych poszukiwań w Polsce

kilka pierwszych lat życia doświadczały niepokoju

okazało się, że żadne z oczekujących na dziecko mał-

i nieprzewidywalności zachowań dorosłych, w domu

żeństw nie jest gotowe podjąć się tego wyzwania. Po

panowały złe warunki higieniczne i często brakowało

kwalifikacji do przysposobienia z przeniesieniem poza

jedzenia. Mama i babcia nadużywały alkoholu, a tata

granice Polski, liczne organizacje adopcyjne, między

nie angażował się w opiekę nad córkami; gdy były

innymi z USA i Włoch, również nie zdołały znaleźć

w wieku przedszkolnym, trafił do zakładu karnego.

chętnych do stworzenia rodziny Ewie i Zuzi.

Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb był dla

Ostatecznie, w kwietniu 2015 roku, po siedmiu

nich codziennością. Zdarzały się także wydarzenia

miesiącach bezskutecznych poszukiwań rodziny ado-

traumatyczne. Ewa i Zuzia były między innymi świad-

-pcyjnej, otrzymałam telefon z ośrodka adopcyjnego

kami śmierci wujka, brata matki. Libacja alkoholowa

z prośbą o zajęcie się sprawą dzieci. Byłam wówczas,

w domu trwała przez kilka dni, zanim ktokolwiek z do-

od ośmiu lat, przedstawicielką włoskiego Stowarzy-

rosłych zorientował się, że wujek nie żyje. Można by

szenia La Cicogna z siedzibą w Turynie. Telefon do

przywołać wiele innych sytuacji, które nie powinny być

mnie nie był przypadkowy, pracownicy ośrodka współ-

udziałem dzieci.

pracowali ze stowarzyszeniem od dawna, a wynikiem

Gdy Ewa miała 6 lat, a Zuzia 4, decyzją sądu rodzinnego siostry zostały umieszczone w rodzinnym

współpracy było przeprowadzenie, z powodzeniem,
wielu trudnych przysposobień.

domu dziecka w pobliżu miejsca zamieszkania. Ojciec

Ewę i Zuzię spotkałam po raz pierwszy prawie

w tym czasie przebywał w zakładzie karnym, a matka

dwa lata wcześniej, kiedy uczestniczyłam w procedu-

wyjechała do Warszawy i zamieszkała z nowym part-

rze adopcyjnej dziewczynki z rodzinnego domu dziec-

nerem. Rodzice biologiczni sporadycznie kontaktowa-

ka, w którym i one mieszkały. Zapamiętałam je, bo już

li się z córkami, po kilku miesiącach kontakty zupełnie

wtedy na swój sposób starały się zwrócić na siebie

ustały.

uwagę, zaprezentować się z jak najlepszej strony,

Wobec ogromnych zaniedbań, braku perspektyw

zabiegały o zainteresowanie dorosłego, szczególnie

na poprawę sytuacji i powrót dziewczynek do domu,

małżeństwa, które przyjechało w celu adopcji tamte-

sąd rodzinny pozbawił oboje rodziców władzy rodzi-

go dziecka. Zuzia, z racji wieku i temperamentu, pró-

cielskiej nad córkami, matkę już po kilku miesiącach,

bowała nawet „załatwić sobie” rodzinę pytając wprost,

a ojca rok później.

czy ci ludzie nie mogliby być jej mamą i tatą. Ewa,

Tymczasem Ewa i Zuzia w nowym, zastępczym

trzymająca większy dystans, spoglądała z zazdrością,

środowisku rodzinnym zaczęły odzyskiwać poczucie

ale i nadzieją, na szczęśliwą dziewczynkę, która zna-

bezpieczeństwa. Opiekunowie zadbali o zdiagnozo-

lazła już rodziców.

wanie dzieci, wykonali szereg badań i podjęli syste-

Po prawie dwóch latach od tamtego zdarzenia

matyczną pracę zmierzającą do wyrównania zanie-

telefon z ośrodka adopcyjnego zmotywował mnie do

dbań rozwojowych.

podjęcia poszukiwań rodziców dla tych właśnie dziew-

We wrześniu 2014 roku ośrodek adopcyjny za-

czynek. Otrzymałam dokumenty dzieci, a w nich dia-

kwalifikował dziewczynki do przysposobienia. Po

gnozę lekarza psychiatry oraz pediatry wskazujące na

bezowocnym poszukiwaniu kandydatów na rodziców

FASD i FAS z niepewnymi rokowaniami, nieprawidło-
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wy rozwój relacji przywiązania, nieharmonijny rozwój
psychoruchowy na podłożu prenatalnej ekspozycji na
alkohol. Do tego z sugestią psychiatry, aby wystąpić
o orzeczenie o niepełnosprawności dla Zuzi. To mnie
jednak nie zniechęciło. Miałam przekonanie, że diagnozy te były przedwczesne i oparte na niewystarczających przesłankach. Jednocześnie obawiałam się, iż
zawarte tam treści i wiek dziewczynek (9 i 7 lat) mogą
być problemami, które zbyt trudno będzie udźwignąć
rodzinie adopcyjnej. Jednak moje wrażenie z kontaktu
z dziewczynkami oraz wiedza i doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki podpowiadały mi, że tak
nie jest. Poprosiłam więc pracowników ośrodka adopcyjnego o aktualną ocenę rozwoju dzieci, opinię ze
szkoły o wynikach edukacyjnych i relacjach ze środowiskiem rówieśniczym, a opiekunów o szczegółowy
opis funkcjonowania dziewczynek w rodzinnym domu
dziecka.
Upływający czas okazał się dla Ewy i Zuzi łaskawy, a zaangażowanie opiekunów w stymulację rozwoju dzieci, ich wysiłek, mozolne nadrabianie zaniedbań

z krajów Europy Wschodniej. Ich stabilna sytuacja ro-

wyniesionych z rodziny biologicznej, dały pozytywne

dzinna i doświadczenie adopcyjne dodały im odwagi

rezultaty. Z nowych badań psychologicznych i aktual-

do podjęcia kolejnego wyzwania.

nych opinii szkolnych wyłonił się zupełnie inny obraz

Przysposobienie dziewczynek potoczyło się bar-

Ewy i Zuzi. Ich możliwości intelektualne nie odbiegały

dzo dobrze, włoska para i ich adoptowany syn, który

od normy, a w niektórych sferach plasowały się nawet

w chwili ich przyjazdu do Polski miał 12 lat, z wielką

powyżej niej, relacje z rówieśnikami były dobre i nie

determinacją i zaangażowaniem pokonywali trudności

budziły niepokoju.

związane z budowaniem więzi z nowo przyjętymi do

Oczywiście, nie można było zapominać, że w ży-

rodziny dziećmi. Postawa małżonków, ich miłość, tro-

ciu tych dzieci wydarzyło się wiele złego, że we wcze-

ska i pragnienie stworzenia domu dla Ewy i Zuzi za-

snym dzieciństwie ich podstawowe potrzeby były

kończyły się sukcesem. Przez kolejne lata, po wyjeź-

zaniedbywane, a patologiczny styl życia, jaki prowa-

dzie do Włoch, dziewczynki wrastały w nową kulturę,

dziła rodzina biologiczna, naraził je na traumatyczne

poczyniły postępy edukacyjne oraz rozwinęły swoje

doświadczenia. Ślady trudnych przeżyć można było

talenty i zainteresowania. A co najistotniejsze: wrosły

odczytać między innymi w ostrożności Ewy w nawią-

w system rodzinny, mają babcie, dziadków, ciocie,

zywaniu nowych relacji czy też we wzmożonej ruchli-

wujków i kuzynów, mają kochających rodziców i star-

wości Zuzi w nowych sytuacjach oraz permanentnej

szego brata, czują się w pełni akceptowane. Są prze-

potrzebie uwagi ze strony dorosłych. Także sam fakt

konane, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie

porzucenia przez biologicznych rodziców odbił się na

najbliższych, czują się bezpieczne i kochane. Ewa

poczuciu bezpieczeństwa dzieci i pewnie wiele razy

i Zuzia są wielkim szczęściem dla rodziców, a rodzice

będzie się „odzywał” w kryzysach życiowych, których

są wielkim szczęściem dla przysposobionych dzieci.

nie da się uniknąć.
Wracając do poszukiwania rodziców... tak się
szczęśliwie złożyło, że wśród par małżeńskich ocze-

Z ciężkim sercem myślę o tym, jaki byłby ich los,
gdyby nie było tej adopcji.
(Imiona dzieci zostały zmienione.)

kujących w La Cicogna na adopcję była rodzina, która

Halina Balewska

kilka lat wcześniej przysposobiła chłopca z jednego

Przedstawicielka Stowarzyszenia La Cicogna

36 OŚRODEK I PRZYJACIELE

Historia Adama
Od niemalże 18 lat jestem przedstawicielką niemieckiej organizacji pośrednictwa adopcyjnego Eltern/
Kind-Bruecke/Parents-Child-Bridge z siedzibą w Heidelbergu. Przez te wszystkie lata każda z adopcji była
dla mnie wspaniałym przeżyciem i przeogromnym wyzwaniem. Każda z nich była inna i każda najważniejsza. Jestem szczęśliwa, że we współpracy z wieloma
zaangażowanymi ludźmi mogłam dać dzieciom dom
rodzinny i pomóc im w znalezieniu własnego miejsca
na ziemi. Nieważne jakim językiem dziś rozmawiają.
Najważniejszy jest fakt, że mają kochających rodziców, czują się bezpieczne i szczęśliwe.
Spośród wielu adopcji jedna szczególnie zapadła
mi w pamięć. W roku 2012 trafiły do mnie dokumenty
5-letniego wówczas Adama – po bardzo długim czasie
poszukiwania dla chłopca rodziny adopcyjnej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z dokumentacji wynikało,
że jest dzieckiem nieuleczalnie chorym; z zespołem
Crouzona i Aspergera. Miałam wiele wątpliwości, czy
dam radę pomóc temu chłopcu, czy znajdę ludzi gotowych zaakceptować go takim, jaki jest, dać mu miłość i dom rodzinny oraz towarzyszyć mu w kolejnych
fazach leczenia i terapii. Kiedy po rozmowie z opie-

pieniądze zostały zdeponowane; Adam będzie mógł

kunem prawnym poznałam trochę historię jego życia,

nimi dysponować, kiedy osiągnie pełnoletność.

wiedziałam, że zrobię wszystko, aby mu pomóc.

Dwa dni po przekazaniu dokumentacji dziecka

Adam nie miał żadnej rodziny biologicznej. Jego

do organizacji, otrzymałam informację: „Jest rodzina,

mama zmarła na raka żuchwy, kiedy chłopiec miał

która chciałaby koniecznie poznać chłopca”. Wkrótce

3 lata. Ojciec chłopca nigdy go nie uznał i nawet nie

pojechałam z przyszłymi rodzicami Adama do domu

poznał; na rozprawę dotyczącą ustalenia ojcostwa

dziecka. Od początku wizyty wszyscy wiedzieliśmy, że

przybył tylko jego pełnomocnik. Dziadkowie także nie

Adam będzie miał wspaniałych rodziców. Nie przera-

żyli; oboje zginęli w wypadku samochodowym. We

żał ich wygląd chłopca, który miał mocno zdeformowa-

współpracy z opiekunem prawnym chłopca udało

ną twarz i bardzo uszkodzony wzrok. Ze względu na

nam się odnaleźć dalekiego kuzyna ze strony matki

swoje problemy, był traktowany w szczególny sposób

i ustalić, że matka przed śmiercią przygotowała dla

w domu dziecka – rozpieszczały go wszystkie pracu-

niego album zawierający fotografie rodzinne oraz

jące tam „ciocie”. Adam nie uczęszczał do przedszko-

jego własne z okresu wczesnego dzieciństwa, swoje

la, całe dnie spędzał w księgowości lub innym biurze.

wiersze i teksty piosenek; swego czasu występowała

Pomimo licznych dysfunkcji był chłopcem bardzo

w zespole muzycznym. W wyniku dalszych poszuki-

bystrym i ciekawym świata; czasami nazbyt bezpo-

wań okazało się, że sąd rodzinny w mieście jego uro-

średnim. Mimo bariery językowej, obie strony znalazły

dzenia zabezpieczył dla niego pieniądze ze sprzedaży

wspólny język. Państwo K. bardzo pokochali Adama

mieszkania własnościowego, którym dysponowała

i złożyli dokumenty w sądzie. Na czas osobistej stycz-

jego mama. Późniejsi rodzice adopcyjni, na polecenie

ności wynajęłam im mieszkanie w moim bezpośrednim

sądu, założyli mu konto w banku niemieckim, gdzie

sąsiedztwie, tak aby w razie potrzeby w każdej chwi-
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li wspierać chłopca i jego rodziców. Bywałam u nich

tej adopcji; zarówno rodzice Adama jak i pracownicy

kilka razy dziennie, wspólnie sporządzaliśmy posiłki,

ośrodka adopcyjnego posługiwali się sprawnie języ-

chodziliśmy na zakupy i bawiliśmy się, towarzyszyłam

kiem angielskim i mogli na bieżąco konsultować za-

im także podczas wyjść na plac zabaw.

chowania chłopca.

To był bardzo trudny okres, zarówno dla chłopca,

Po przyjeździe do Niemiec Adam przeszedł wiele

jak i jego obecnych rodziców. Adam nie akceptował

różnych konsultacji specjalistycznych; również psy-

żadnych granic, gryzł, drapał..., używał wulgaryzmów.

chologicznych.

Pewnego dnia zadzwonili do mnie przerażeni informu-

Kilka miesięcy później spotkałam chłopca wraz

jąc, że Adam od dłuższego czasu siedzi pod pryszni-

z rodzicami na spotkaniu rodzin adopcyjnych. Adam

cem i płacze nie pozwalając umyć. Natychmiast po-

bardzo się zmienił, był spokojny, nawet jego rysy twa-

biegłam do rodziny. Zapytałam zapłakanego chłopca,

rzy złagodniały; wyraźnie czuł się bezpieczny. Roz-

co się stało. Adam, wskazując na przyszłą mamę trzy-

mowę prowadziliśmy na przemian w obu językach.

mającą w ręku myjkę, powiedział: „Pani, a ona chce

Żadne znane mi dziecko nie nauczyło się tak szybko

mnie myć tą szmatą!!!”. Okazało się, że nie znał myjki

języka niemieckiego jak Adam.

do ciała, tylko gąbkę. Tata Adama szybko założył buty

Dziś chłopiec ma już 12 lat, jest dowożony co-

i pobiegł do najbliższego sklepu, żeby kupić gąbkę

dziennie do szkoły dla niedowidzących, dobrze się

w odpowiednim kolorze.

uczy i jest bardzo szczęśliwy, że ma takich cudow-

Państwo K. otrzymali pomoc specjalistyczną od

nych rodziców.

fachowców z mojej organizacji, która przygotowywała
ich do adopcji, a także od ośrodka towarzyszącego

Ewa Kmiecik

Najważniejsze słowo
w adopcji to miłość
Wszystkie adopcje włoskie, które prowadziłam,
pozostawiły w moim sercu wiele pięknych wspomnień
i emocji. Wiele się nauczyłam i wiem, że najważniejsze słowo w adopcji to miłość, ta rodziców do dziecka
i dziecka do przyszłych rodziców.
Każda adopcja był inna i wyjątkowa.
Bardzo dobrze zapamiętałam adopcję 5-letniej
dziewczynki z problemami emocjonalnymi, która
w dniu przyjazdu przyszłych rodziców do Polski (zimą),
zachorowała na ospę wietrzną. Z tego względu cały

najpiękniejsze. Zapamiętałam ją jako osobę pełną po-

okres osobistej styczności, czyli pobytu z nową rodzi-

święcenia, ale bardzo szczęśliwą.

ną w Polsce, musiała spędzić w mieszkaniu. Przez

Tata stanął na wysokości zadania przejmując

kilka tygodni mama adopcyjna nie mogła wychodzić

wszystkie obowiązki związane z kontaktami ze świa-

z mieszkania, a nawet wychodzić do drugiego poko-

tem zewnętrznym.

ju. gdyż dziewczynka bardzo płakała, jak znikała jej
z oczu choćby na chwilę. Dziecko cały czas chciało

Adopcja zakończyła się dobrze. Dziewczynka znalazła wspaniały dom i miłość, której tak pragnęła.

być blisko mamy, najlepiej na rękach. Mama przez
cały ten okres organizowała jej zajęcia i zabawy w tej

Marta Tomaszek

ograniczonej przestrzeni. Nigdy nie narzekała i to było

przedstawiciel organizacji N.A.A.A.

Anna Lipska
psycholog w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym

Mit idealnego dziecka
Nie tylko osoby niemające nic wspólnego z tema-

Po drugie, pokrewne – pozory mylą. To, że dziecko

tem adopcji żyją złudzeniem, że domy dziecka czy ro-

jest ładne, uśmiechnięte, że biega i skacze, że roz-

dziny zastępcze są pełne dzieci do adopcji – małych,

mawia i w towarzystwie wygląda na takie, z którym

zdrowych, z rodzin nieobciążonych niczym innym poza

nie ma problemów, nie oznacza, że tych problemów

ubóstwem; tylko iść, brać i żyć bez problemów. Często

faktycznie nie ma. Może ma HCV, albo poważną cho-

nawet ludzie zagłębiający się w temat przysposobie-

robę metaboliczną? Może było molestowane seksu-

nia, mający znajome rodziny adopcyjne, czy szykują-

alnie i od kilku lat chodzi na terapię? Może wieczo-

cy się do adopcji słyszą, czytają, są przygotowywani

rem, za zamkniętymi drzwiami domu, ujawniają się

w ośrodku, a jednak nie dowierzają, że powinni być

jego wszystkie lęki i traumy, nie może spać, krzyczy,

otwarci na dziecko i że ich wymarzone dziecko idealne

kopie rodziców i odpycha ich, jednocześnie płacząc

nie istnieje. Widzą, że ich znajomi z grupy, w której się

i żądając przytulenia? Może ma FAS, tylko nie będąc

szkolili, dostali „takiego ładnego malucha”, patrzą na

fachowcem obserwator tego nie widzi?

sąsiadów „z normalnymi, bezproblemowymi dziećmi

Po trzecie, trudności często nie są ujawniane

adoptowanymi” i czują, że od nich samych wymaga

przez rodziców adopcyjnych, ze względu na poszano-

się nadmiernie, że ośrodek chce im utrudnić życie

wanie intymności ich dziecka i całej rodziny. Matka nie

wskazując konieczność wzięcia pod uwagę dziecka

rozpowiada zazwyczaj osobom postronnym, a nawet

z trudnej rodziny pochodzenia, z kłopotami zdrowot-

członkom swojej rodziny, historii życia swego dziecka

nymi, rozwojowymi, emocjonalnymi. Co więcej, na-

i trudnych faktów z jego przeszłości i obecnego funk-

wet na „Kręgu”, czyli na spotkaniu grupy kandydatów

cjonowania. Nie opowiada, kto i jak je bił, jaką mu robił

w ośrodku, z parą która już przysposobiła dziecko, nie

krzywdę, nie ujawnia kompulsywnej masturbacji czy

zawsze wybrzmią informacje o obciążeniach, z jakimi

obżarstwa, albo moczenia nocnego w wieku nawet

rodzicom przyszło się zmierzyć na drodze adopcji. Bu-

nastoletnim. Nie uświadamia swoich rodziców, że ich

duje to nierealistyczny i wygładzony obraz tej drogi ży-

adoptowany wnuk miał pierwszą mamę upośledzoną,

ciowej. Skąd się bierze to zjawisko?

bo choć to prawda, to nie jest to wiadomość im na-

Po pierwsze, wielu rzeczy po prostu nie widać.

leżna ani potrzebna. Nie wszystko jest dla wszystkich,

Są faktem w dokumentach i w życiu, ale wymagają

trzeba dobrze wyważyć otwartość (która jest cenna,

„jedynie” zaakceptowania ryzyka, które z nich wynika

może być świadectwem, a przez to urealnieniem in-

i umiejętności życia z niepewnością. Patrząc na bu-

nych) i intymność (której potrzebuje każdy, nie tylko

zię adoptowanego niemowlaczka sąsiadki, o którym

zraniony człowiek).

myślimy, że przecież nie ma żadnych problemów i też

Po czwarte, czasem świadectwa adopcyjne są miłe

byśmy takiego chcieli, nie dowiemy się, że pochodzi

i bezproblemowe dlatego, że rodzic w swojej miłości do

z rodziny, w której wszyscy jej członkowie mają choro-

dziecka po prostu na pierwszym planie widzi je samo

by psychiczne. Posiadanie mamy upośledzonej umy-

i radość z jego adopcji, a wszystkie kłopoty z nią zwią-

słowo albo ojca schizofrenika nie wypisuje się prze-

zane nie wydają się istotne, lub blakną z upływem lat.

cież specjalnymi znakami na twarzy dziecka.

Sama słyszałam pełne przekonania słowa „Nie mieli-
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śmy z nim nigdy żadnych problemów” z ust rodziców

z dzieckiem nie mają kłopotów, zaczynają mieć preten-

dziecka, które miało operację, wielomiesięczny gips

sje, że jest ono „niedobre”. I zamiast widzieć w trudno-

z rozwórką, a później długą rehabilitację z powodu po-

ściach efekt własnego zaniedbania i braku wieloletniej

ważnej szpotawości stóp. Wielu rodziców opisuje swo-

pracy, zrzucają odpowiedzialność za problemy z dziec-

je dzieci jako idealne, wymarzone, bo w ich kochają-

kiem na sam fakt jego adopcji.

cych oczach konieczność kilkuletniej zabierającej kilka

Po szóste, niektórzy rodzice nie ujawniają proble-

godzin w tygodniu terapii integracji sensorycznej czy lo-

mów z dzieckiem specjalnie, mimo że je odczuwają.

gopedycznej, zespół Aspergera, nadpobudliwość, wy-

Wstydzą się przyznać, że sobie nie radzą, wolą więc

móg stałego leczenia endokrynologicznego czy FASD

zachowywać pozory i robić przed innymi dobrą minę

jest tylko niewiele znaczącym drobiazgiem na dalszym

do złej gry. Bycie rodzicami dziecka „nieidealnego”

planie, zasłoniętym całkowicie przez istnienie tak uko-

odczuwają jako rysę na ich obrazie siebie. Albo wolą

chanego przez nich syna czy córki.

milczeć o problemie, niż zacząć o nim rozmawiać, bo

Po piąte, czasem rodzice niestety wypierają pro-

wymagałoby to często przyznania się do błędów i ko-

blemy swojego dziecka. Nie dowierzają, gdy czytali

nieczności zmiany we własnym postępowaniu. Dla-

opinie o trudnym rozwoju, a widzą malucha pozornie

tego m.in. wielu rodziców nie zgłasza się do ośrodka

nieodbiegającego od jego rówieśników. Wydaje się im,

adopcyjnego (lub czeka z tym za długo), gdy ich dzie-

że ośrodek ich straszy, albo że przewrażliwione pa-

ci mają z czymś kłopoty.

nie psycholog wszędzie niepotrzebnie widzą trudno-

Po siódme wreszcie, coś, co dla jednej osoby sta-

ści i „czepiają się dzieciaka”. Kiwają głowami słysząc

nowi problem sam w sobie, dla drugiej może nie być

o konieczności pracy logopedycznej, o szczególnej

istotne na tyle, żeby w ogóle zwracać na to uwagę

wrażliwości dziecka i wymaganiach co do intensywnej

i o tym wspominać. Jedna osoba słysząc o dziec-

pracy nad więzią emocjonalną, czy o dużym ryzyku, że

ku z celiakią, trwałym niedowładem rączki lub jedną

dziecko osiągnie niższy niż przeciętny poziom możli-

nerką traktuje je jak poważnie zdrowotnie obciążone

wości intelektualnych – ale puszczają to mimo uszu,

i niepełnosprawne, a druga naprawdę uczciwie nie

a później zapominają i nie robią nic, by swemu dziecku

widzi w tym niczego dziwnego, ani realnie utrudniają-

pomóc w tym kierunku. Czasem problemy pojawiają

cego życie czy zaakceptowanie osoby z danym pro-

się w trakcie trwania życia dziecka, po kilku miesiącach

blemem. Bo przecież ostatecznie rzadko który z do-

czy latach w domu, i są przez rodziców bagatelizowa-

rosłych, z rodziców biologicznych czy adopcyjnych,

ne. Mama nie dopuszcza do siebie myśli, że jej kocha-

oraz rzadko które z dzieci biologicznych pochodzi

na córeczka naprawdę rysuje bardzo słabo w porów-

z idealnego, od wiek wieków nieobciążonego zabu-

naniu do rówieśników i warto się temu przyjrzeć. Tata

rzeniami i nałogami domu i samo funkcjonuje idealnie

nie chce przyznać przed samym sobą, że syn nie jest

zdrowotnie, emocjonalnie i rozwojowo. I rodzice bio-

„zdolny ale leniwy”, tylko nie ma dobrych ocen, bo nie

logiczni też zazwyczaj nie dzielą się z całym światem

ma takich możliwości intelektualnych, by „jechać na

problemami swojego dziecka.

czwórkach i piątkach”. I że nie osiągnie poziomu całej

Wszystkie z powyższych powodów przyczyniają

bardzo zintelektualizowanej rodziny, choćby nie wiado-

się do karmienia nierealistycznych złudzeń niektórych

mo ile siedział nad lekcjami, a zamiast szóstej godziny

par małżeńskich. Adopcja jest przede wszystkim dla

korepetycji potrzebuje po prostu akceptacji oraz do-

zranionych, potrzebujących dobrego, zdrowego i ko-

strzeżenia i rozwoju tych zdolności, które ma. Rodzice

chającego domu dzieci, a nie dla spragnionych par.

mocno chcą wierzyć, że ich dziecko jest po prostu spo-

Dla dzieci w potrzebie. I im większy jest bagaż pro-

kojne lub ruchliwe, bo to łatwiejsze niż pogodzenie się

blemów, tym większa potrzeba dziecka. Skoro więc

z jego cechami autystycznymi lub ADHD. Niestety, ta-

fakty nie chcą się nagiąć do naszych marzeń, czas

kie podejście skutkuje nie tylko brakiem pomocy dziec-

jest dostosować marzenia do rzeczywistości i otwo-

ku, ale i ryzykiem odrzucenia go po latach udawania, że

rzyć się na realne dzieci – te, które faktycznie nas

wszystko jest w porządku. Nagle, gdy problem narasta

potrzebują.

albo owocuje, rodzice twierdzący wcześniej latami, że
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Witam was serdecznie, drodzy rodzice i dzieci!
Cieszę się z tego spotkania, które pozwala mi przyjrzeć się razem z wami drodze, którą podążacie. Adoptowanie
dziecka to wielkie dzieło miłości. Kto je podejmuje, wiele daje, ale też wiele otrzymuje. Jest to prawdziwa
wymiana darów.
Niestety, w naszej epoce również w tej dziedzinie dostrzegamy niemało sprzeczności. Wiele dzieci traci
rodzinę, ponieważ rodzice umierają lub nie są zdolni jej utrzymać, a jednocześnie wiele małżeństw postanawia
nie mieć dzieci, nierzadko z egoistycznych pobudek. Inne poddają się zniechęceniu w obliczu trudności
ekonomicznych, społecznych czy biurokratycznych. Jeszcze inne, pragnąc za wszelką cenę posiadać «własne»
dziecko, korzystają z pomocy, jaką nauki medyczne mogą udzielić prokreacji, ale przekraczają w tym
dopuszczalne granice i posuwają się do praktyk nagannych moralnie. W odniesieniu do tych tendencji należy
przypomnieć, że wskazania prawa moralnego nie są abstrakcyjnymi zasadami, ale chronią prawdziwe dobro
człowieka, w tym zaś konkretnym przypadku dobro dziecka, stawiając je nawet ponad interesem rodziców.
Samo istnienie tak wielu dzieci pozbawionych rodzin wskazuje, że alternatywą dla tych dyskusyjnych praktyk
jest adopcja jako droga konkretnej miłości. Rodziny takie jak wasze mogą tu zaświadczyć, że jest to droga
dostępna i piękna, choć nie pozbawiona trudności; a przy tym droga, którą dzisiaj łatwiej jest podążać niż
w przeszłości, bo epoka globalizacji skraca wszelkie odległości.
Adoptować dzieci, kochać je i traktować jak własne potomstwo, znaczy uznać, że miarą więzi między
rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne. Miłość, która rodzi, jest przede wszystkim darem
z siebie. Istnieje «rodzenie», które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie
się mu. Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej
na pokrewieństwie biologicznym. Gdy jest ona także chroniona przez prawo — jak w przypadku adopcji
— w ramach rodziny trwale związanej małżeńskim węzłem, dziecko może żyć w klimacie bezpieczeństwa,
otoczone miłością zarazem ojcowską i macierzyńską, która jest warunkiem jego w pełni ludzkiego rozwoju.
Takie są właśnie wasze doświadczenia. Wasza decyzja i wasze oddanie są wezwaniem do odwagi i do
wielkoduszności, skierowanym do całego społeczeństwa, aby ten dar był coraz wyżej ceniony, coraz skuteczniej
wspomagany i chroniony także przez prawo.
Dziękuję wam za wasze świadectwo! Świętując podczas obecnego Wielkiego Jubileuszu dwutysiąclecie
narodzin Chrystusa, uświadamiamy sobie też, że każdy człowiek przychodzący na świat, w jakichkolwiek
okolicznościach, nosi w sobie znak Bożej miłości. Chrystus narodził się i oddał życie za każde dziecko na
świecie. Nie ma zatem dziecka, które by do Niego nie należało.
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie» (Mk 10, 14). Echem tych słów Chrystusa było w pewnym sensie
wezwanie Matki Teresy skierowane do matek doznających pokusy przerwania ciąży: «Przynieście swoje dzieci
do mnie». Idąc jej śladem, razem z Chrystusem stanęliście po stronie dzieci. Niech Pan napełni was wszelką
pociechą i wspomaga was w trudach tej drogi.
W Jego imieniu wszystkich was pozdrawiam i błogosławię.
Jan Paweł II
(Spotkanie z rodzinami adopcyjnymi, Watykan, 05.09.2000 roku)

Był piękny ranek. Było sobie raz takie małżeństwo (…). Nie mieli dzieci, chociaż bardzo ich pragnęli. Dwa lata
potem był piękny ranek. Małżeństwo postanowiło się przejść, poszli więc na spacer. Gdy tak sobie chodzili, nagle
coś do nich przemówiło z nieba:
– Nie bójcie się, to Ja, wasz Zbawiciel!
Małżeństwo odpowiedziało:
– Ale co nam chcesz przez to powiedzieć?
– Chcę wam powiedzieć, że będziecie mieli dwoje dzieci (…)
– A czy możesz się z nami przejść i porozmawiać o tych dzieciach?
– Niestety, nie, inni ludzie też na mnie czekają.
– No dobrze, idź do nich. Poczekaj, kiedy będziemy mieli dzieci?
– Kiedy? Wtedy, kiedy będziecie gotowi.
– Czyli kiedy? No nie, odszedł i co my teraz zrobimy? No nic, będziemy czekać.
Trzy lata później.
– No i co, nie mamy dzieci, ale co miał na myśli. Wtedy, kiedy będziemy gotowi.
Przecież chodzi o adopcję. No tak! Szybko! Biegniemy. Dzień dobry.
– Dzień dobry. Co Państwa do nas sprowadza?
– Chcielibyśmy zaadoptować dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę.
– Dobrze, proszę iść za mną. Pokażemy Państwu nowo narodzone dzieci.
– O jejku, są piękne, adoptujemy je, koniec kropka.
– Bardzo się cieszymy z tej wypowiedzi. Tak że dzieci są wasze. Miłego dnia.
– Miłego dnia. No chodźcie, idziemy do domku.
Gdy wrócili do domu, to mieli przez jakiś cud wszystko przygotowane.
Dzieci dorastały (…)
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Dzięki naszym
dzieciom jesteśmy
innymi ludźmi

talentów pozwala też wspierać rozwój słabszych stron
dziecka i rekompensować jego dysfunkcje. Ograniczenia naszych dzieci często są ukryte, inaczej niż typowe niedomagania wynikające z niepełnosprawności
fizycznej, można więc łatwo je przeoczyć uważając, że
dziecko specjalnie nie chce czegoś robić lub po prostu
„jest niegrzeczne”. Rany psychiczne są równie bolesne

Jesteśmy szczęśliwymi, choć zabieganymi, ro-

i dotkliwe jak rany fizyczne. Gdy mamy dziecko bez ręki,

dzicami piątki dzieci. 15 lat temu, gdy braliśmy ślub,

nie będziemy kazali mu używać ręki, której nie ma, ale

w najśmielszych planach i oczekiwaniach nie potrafi-

tak zorganizujemy dom, nauczymy go takich umiejęt-

libyśmy przewidzieć, że tak potoczy się nasze życie.

ności i rozwiniemy takie zdolności, które umożliwią mu

Posiadanie dzieci, szczególnie poprzez adopcję, to

jak najpełniejsze życie z jedną ręką. Podobnie jest wte-

jak podróż w nieznane z biletem w jedną stronę, moż-

dy, gdy uszkodzone są pewne funkcje psychiczne lub

na nauczyć się dużo o sobie i innych, poznać niesa-

brak jest pewnych umiejętności np. z powodu wpływu

mowitych ludzi, a przede wszystkim codziennie obda-

na dziecko alkoholu w okresie prenatalnym czy różno-

rowywać i być obdarowywanym miłością.

rodnych traum, których doświadczyło przed przyjściem

Każde pojawiające się w naszym domu dziecko to

do nas lub z powodu obciążeń genetycznych i innych,

wielka radość, ale też nowe wyzwania. Dzieci „zmu-

od których mogłyby nie być wolne również nasze dzieci

szają” do pracy nad sobą, pokazują nam nasze słabe

biologiczne. Często nie możemy zmienić dziecka, ale

strony. Każde z nich jest inne, każde inaczej odbiera

możemy zmienić jego otoczenie, organizację dnia, za-

świat, ma inne problemy, inne zdolności, do każdego

pewnić mu odpowiednią terapię i wsparcie. Możemy

trzeba się odpowiednio „dostroić”. Gdy pierwszy raz

także zmienić siebie, nasze reakcje i sposoby radze-

zgłaszaliśmy się do ośrodka adopcyjnego, myśleliśmy,

nia sobie w sytuacjach, kiedy dziecko ma kłopoty i nie

że nasza miłość i stworzenie ciepłego domu wystar-

potrafi poradzić sobie chociażby z własnymi emocjami

czy. Teraz wiemy, że oprócz miłości trzeba posiłkować

– to podobnie jak rozwijanie talentów ważna i ciężka

się wiedzą i poradami specjalistów. Nie można wy-

praca. Czujemy, że potrzebujemy jeszcze dużo się na-

mazać czy zmienić obciążeń i ograniczeń, z którymi

uczyć i że jeszcze wiele przed nami... Ale to fascynu-

dziecko do nas przyszło, ale można nauczyć się, jak

jąca przygoda, pozwalająca w zupełnie nowy sposób

mu pomóc, tak aby te ograniczenia jak najmniej wpły-

spojrzeć na świat i ludzi wokół nas.

wały na jego rozwój oraz wspomagać mocne strony
i zdolności dziecka.

Dzięki naszym dzieciom jesteśmy innymi ludźmi,
dalekimi od ideału, ale szczęśliwymi, bardziej otwarty-

Każde z naszych dzieci obdarzone jest różnymi ta-

mi i rozumiejącymi problemy innych. Wiele im zawdzię-

lentami, ma swoje zainteresowania i pasje, np. ogrom-

czamy (wizyty w filharmonii i teatrze, różne wykłady

ny talent plastyczny (podczas gdy oboje rodzice mają

dotyczące rozwoju dziecka itp.) i wiele się dzięki nim

„dwie lewe ręce”), fascynację baletem i talent muzycz-

sami nauczyliśmy (np. gry na pianinie). Nasze dzieci

ny, dużą sprawność fizyczną czy uzdolnienia matema-

są wspaniałe! Bardzo je kochamy i mamy nadzieję, że

tyczne... Te zdolności to dla nas rodziców ogromne

zawsze będą o tym pamiętały. Nie zawsze wszystko

wyzwanie, bo nie zawsze pokrywają się z naszymi za-

wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli, ale staramy się

interesowaniami i umiejętnościami, uczymy się więc

je wspierać w rozwoju, najlepiej jak potrafimy. Mamy

codziennie czegoś nowego i próbujemy stworzyć

świadomość, że pomimo naszych starań mogą mieć

dzieciom odpowiednie warunki do ich rozwoju. Pasje

duże problemy w szkole i innych dziedzinach życia.

i różne hobby to dla naszych dzieci okazja do sprawdzenia się i budowania poczucia własnej wartości.
Niektóre z talentów naszych dzieci są od razu widoczne, inne są ukryte i trzeba dobrze poznać dziecko, aby pokazać mu jego mocne strony. Rozwijanie

Czy polecamy adopcję? Zdecydowanie tak, jednak ostrzegamy, aby nie mieć z góry ułożonego planu
wydarzeń, ale być otwartym na niespodzianki, które
niesie życie.
Rodzice Berniego, Izy, Karolka, Gosi i Kini
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Jestem Bernard, mam obecnie prawie 12 lat

kolejne dziecko. Bardzo się ucieszyłem! Iza również

i mam czworo wspaniałego rodzeństwa: Izę (8 lat),

się ucieszyła, Karol pewnie też, ale nie umiał wtedy

,,bliźniaki” Karola i Gosię (po 4 lata) i Kingę (6 miesię-

mówić. Trzy dni później mama przywiozła do domu

cy). Pamiętam, jak byłem mały i nie miałem rodzeń-

śliczną dziewczynkę, którą nazwaliśmy Gosia. Gosia

stwa, mieszkałem wtedy sam z rodzicami. Niecierpli-

miała 5 miesięcy i była początkowo trochę nami onie-

wie czekałem na rodzeństwo. Modliłem się o brata lub

śmielona. Mama i Tata mówili nam, że Gosia pojawiła

siostrę, a mama nie mogła zajść w kolejną ciążę.

się u nas tak nagle, bo jest z brzuszka od tej samej

Pewnego dnia rodzice zabrali mnie do domu dziec-

pani co Iza. Ja byłem zachwycony, mieliśmy wtedy

ka, w którym była mała Iza. Byłem przeszczęśliwy, kiedy

w domu dwa dzidziusie i było bardzo wesoło. Wszy-

ją zobaczyłem! Iza miała 9 miesięcy i wielkie niebieskie

scy nasi znajomi podziwiali mamę za to, że daje sobie

oczy. Bawiłem się z nią pół dnia, a kiedy już wycho-

z nimi radę. Ja i Iza trochę oczywiście mamie poma-

dziliśmy to Iza okropnie płakała, tak było jeszcze wiele

galiśmy. Dalekim znajomym i nieznajomym mówimy,

razy... Ale w końcu pewnego dnia sędzia pozwolił nam

że Karol i Gosia są bliźniakami (choć tak nie jest, bo

zabrać ją do domu. Bardzo się cieszyłem, że wreszcie

Karol jest o parę miesięcy starszy od Gosi), są do sie-

mam siostrę, bardzo lubiłem się z nią bawić, ciągle ją

bie trochę podobni i wyglądają zupełnie jak bliźniaki.

przytulałem, chciałem z nią spędzać jak najwięcej cza-

Niedawno, w te wakacje, znowu rodzice zaprosi-

su. Z Izą można było dużo fajniej bawić się niż samemu.

li nas na poważną rozmowę i dowiedzieliśmy się, że

Okropnie się cieszyłem, kiedy dowiedziałem się,

może do nas dołączyć kolejne dziecko, ale nie musi, je-

że Iza będzie chodziła ze mną do przedszkola. Mimo

śli tego nie chcemy. Wszyscy jednak bardzo chcieliśmy

tego, że byliśmy w innych grupach, to jednak spoty-

i entuzjastycznie wyczekiwaliśmy pojawienia się kolej-

kaliśmy się często na przedszkolnym placu zabaw.

nego rodzeństwa – siostrzyczki, którą wspólnie z rodzi-

Było fajnie, ale myśleliśmy sobie z Izą, że przydałby

cami nazwaliśmy Kinga. Jeździliśmy do niej do Otwoc-

się w domu ktoś jeszcze do wspólnych zabaw i za-

ka, a po kilku dniach udało się rodzicom zabrać ją do

cząłem znowu, teraz już razem z Izą, modlić się o ro-

domu. Kinga jest wyjątkowo ładna i grzeczna, wszyscy

dzeństwo. Mojego brata Karola poznałem tuż przed

ją bardzo lubimy. Kinga jest bardzo podobna do Karol-

końcem roku szkolnego, byłem wtedy w zerówce.

ka, pewnie dlatego, że urodziła się z tego samego co

Pamiętam jak jeździliśmy do domu dziecka, w którym

on brzuszka. Dużo modliliśmy się o jej zdrowie. Mama

był, żeby go zobaczyć i z nim pospacerować. Był ma-

jeździ z nią często po różnych lekarzach, ale pewnie bę-

lutki, miał 3 miesiące, pięknie się uśmiechał i umiał już

dzie jeździć coraz mniej, bo Kinia szybko rośnie, a ostat-

wtedy przekręcać się z pleców na brzuch. Pierwszym

nio lekarz powiedział, że zarosły się jej zupełnie dziury

dniem Karola w naszej rodzinie był dzień mojego uro-

w sercu, które miała.

czystego zakończenia przedszkola. Czułem się wtedy

Teraz jest w naszej rodzinie pięcioro dzieci i jest bar-

wyjątkowo, żegnałem przedszkole jednocześnie wita-

dzo fajnie. Nie znaczy to, że nigdy się nie kłócimy i nie

jąc brata w rodzinie! Byłem bardzo zadowolony mając

bijemy, ale się bardzo kochamy. Rodzice też się z nami

i siostrę i brata. Nie przeczuwałem wtedy, że za chwilę

nie nudzą, bo wożą nas na różne zajęcia i terapie, dają

w naszej rodzinie znowu ktoś się pojawi... Pewnego

nam bezglutenowe posiłki i nie pozwalają jeść słodyczy

spokojnego dnia tuż przed Świętami Bożego Naro-

(czasem robią na szczęście wyjątki od tej zasady). Naj-

dzenia rodzice nagle zawołali nas na poważną roz-

ważniejsze jednak, że bardzo nas wszystkich kochają.

mowę i powiedzieli nam, że dołączy do naszej rodziny

Berni
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Nasza droga
do rodzicielstwa

śmy podbudowani. Ruszyliśmy z miejsca. Pod koniec
stycznia 2015 r. rozpoczął się kurs. Potem otrzymaliśmy kwalifikację i czekaliśmy. Po pół roku zadzwonił
telefon. Było wiele emocji, radości oraz niepewności.
Z wielkim bólem serca nie podjęliśmy propozycji. Zdru-

W małżeństwo wchodziliśmy z przekonaniem, że

zgotani pojechaliśmy na rekolekcje, by oddać te wyda-

szybko zostaniemy szczęśliwymi rodzicami. Jednak

rzenia Bogu, odpocząć i nabrać dystansu. To pomo-

mijały kolejne dni, miesiące, a potem lata. Szukając zro-

gło. Nasze życie powoli potoczyło się dalej. Ponownie

zumienia tej sytuacji i drogi wyjścia z niej trafiliśmy do

skierowaliśmy się do ośrodka. Po bardzo długim czasie

Duszpasterstwa Małżeństw Pragnących Potomstwa,

telefon zadzwonił. Tym razem to było nasze dziecko,

działającego wtedy przy parafii Matki Bożej z Lourdes

na które otworzyliśmy się i które z miłością przyjęli-

na Pradze. Obecnie Duszpasterstwo spotyka się w ko-

śmy. Przez miesiąc przyjeżdżaliśmy wiele kilometrów 3

ściele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na

razy w tygodniu. Do naszej córeczki jechaliśmy jak na

Stegnach. Uczestniczyliśmy w mszach świętych, reko-

skrzydłach. Bawiliśmy się z nią, zabieraliśmy na space-

lekcjach, dniach skupienia, które dały nam możliwość

ry i w końcu na rowery, które nadal wspomina. Do tej

pogodzenia się z Bogiem, poznania siebie i spotkania

pory pamiętamy pierwszy dzień, kiedy do nas przyje-

innych osób, znajdujących się w sytuacji podobnej do

chała. Jej emocje, podskoki, ciekawość, powtarzanie

naszej. Bóg pobłogosławił nas mądrymi duszpasterza-

setki razy pytania „a cio to ? a cio to ?”. Interesowało ją

mi: ks. Tomkiem, ks. Grzegorzem i ks. Łukaszem, za co

wszystko, co było w zasięgu jej wzroku.

jesteśmy bardzo wdzięczni. Stworzyliśmy grupę osób
pozwalającą każdemu z nas na bycie sobą. Był wrze-

Wystarczy być, aby przeżywać tę prostą, a jednocześnie piękną codzienność razem.

sień 2014 r. kiedy nasze kroki skierowaliśmy do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Ze spotkania wyszli-

Rodzice z Olą

Duszpasterstwo Małżeństw Pragnących Potom-

Każde małżeństwo, które zechce do nas dołą-

stwa działa przy kościele NMP Matki Miłosierdzia na

czyć może liczyć na:

Stegnach w Warszawie. Jest otwarte dla wszystkich

•

małżonków, którzy czują się samotni i wyobcowani

serdeczne przyjęcie, bez konieczności mówienia
o sobie, ale i gotowość do wysłuchania,

przez brak potomstwa, nierozumiani przez rodzinę

•

pomoc w rozeznaniu swojej drogi,

i znajomych lub nie mogą odnaleźć wspólnoty dla sie-

•

opiekę duchową towarzyszącego kapłana,

bie. Tutaj wszyscy mamy „ten problem” i nikt nie za-

•

spotkania z zaproszonymi gośćmi dotyczące pro-

daje niewygodnych pytań. Rozumiemy się bez słów,

blematyki małżeńskiej, etycznej, medycznej, psy-

ale oferujemy słowa i konkretne gesty wsparcia oraz

chologicznej,

wzajemną modlitwę, a w przeżywanych przez nas

•

adoracje, dni skupienia, rekolekcje,

trudnościach z poczęciem staramy się odnajdywać

•

informacje medyczne oraz dotyczące procedury

Boga i z Jego miłości czerpać siły.

adopcyjnej (wraz ze świadectwami i spotkaniami

Msze Święte w intencji potomstwa odbywają się

z rodzinami adopcyjnymi),

w każdą drugą niedzielę miesiąca w kaplicy bł. Je-

•

wymianę doświadczeń uczestników spotkań,

rzego Matulewicza przy kościele NMP Matki Miło-

•

literaturę (książki dotyczące. niepłodności, relacji

sierdzia w Warszawie.
Już od godziny 15:00 jest możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy Świętej i Adoracji zapraszamy na spotkania przy herbacie.

małżeńskich, biuletyny adopcyjne),
•

codzienną wzajemną modlitwę małżeństw za siebie nawzajem.
Duszpasterzem Małżeństw Pragnących Potom-

stwa jest ks. Tomasz Nowaczek MIC
Zapraszamy
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Małgosia: Płakałam, dużo i długo, pytając – dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego ja? Nie tak miało
być, nie to, Boże, mi obiecałeś!!! Dookoła same młode
małżeństwa, w ciąży lub z małymi dziećmi. Pamiętam
spotkanie u przyjaciół w domu w przeddzień Świąt
Bożego Narodzenia: 5 par, każda z noworodkiem
i jeszcze jedna dzieli się, że spodziewają się kolejne-

Na początku małżeństwa zdecydowaliśmy się

go dziecka. Ogólna radość, rady jak przewijać i prze-

poczekać z dziećmi: najpierw pobądźmy ze sobą,

trwać kolkę. Popłynęłam… Nie tak miało być... Boże,

nauczmy się siebie, rozwińmy się zawodowo. I tak

zobowiązałeś się nam błogosławić płodnością, prze-

się stało. Urządziliśmy mieszkanie, pojawił się samo-

cież po to się pobraliśmy? I gdzie Twoja obietnica?

chód, dobra praca i awanse, wyjazdy z przyjaciółmi.

Krzyś bardzo szybko zaproponował: skoro nie może-

Dobrze nam było i po 4 latach stwierdziliśmy, że czas

my mieć naturalnie dzieci, adoptujmy. Ja nie byłam

najwyższy na dzieci, zwłaszcza, że chcieliśmy mieć

na to gotowa. Nie pogodziłam się z tym, że nie będę

ich kilkoro. Mijały miesiące i nic. Stosowaliśmy natu-

w ciąży, nie będę nosiła pod sercem naszego dziecka,

ralne metody, wnikliwie razem studiowaliśmy wykre-

życia. Potrzebowałam czasu, kilku miesięcy na żało-

sy, monitorowaliśmy, co trzeba. I nic. Poszliśmy do

bę, na przepłakanie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy,

lekarza. Wróciliśmy z badań z diagnozą: naturalne

na usłyszenie od Boga: „Kocham cię, jestem z tobą

zajście w ciążę jest wręcz niemożliwe, ale można za-

w tej sytuacji, jestem z wami w tej sytuacji, chcę byś

cząć leczenie; zaczęliśmy wciąż wierząc, że się uda.

była szczęśliwa, nie zostawię cię, ani nie zapomnia-

Postępy w leczeniu były mizerne, a lekarz wprost po-

łem o tobie. Są dzieci, które potrzebują waszej

wiedział, że jedynym rozwiązaniem jest in vitro. To

miłości i ja tę miłość wleję w wasze serca”. Te

nie była opcja dla nas i dotarł wtedy do nas fakt, któ-

słowa pocieszyły mnie, podźwignęły i powiedziałam

ry jakoś odsuwaliśmy od siebie: nie będziemy mieli

Krzysiowi, że możemy iść do ośrodka adopcyjnego.

dzieci!!!

Samą mnie zaskakuje fakt, że po spotkaniu z Bogiem,

Krzysiek: To było zaskakujące. Nie byłem na to

po Jego słowach, do dziś nie ma we mnie żalu, roz-

przygotowany. Jak dotąd wszystko w moim życiu

czarowania, ciągłego oczekiwania: a może jednak.

układało się naturalnie, tak jak to zaplanowałem, mia-

Bóg przemienił moje serce i myślenie. Raz a dobrze.

łem kontrolę. A tu zdarza się coś zupełnie ode mnie

Wybraliśmy się do Katolickiego Ośrodka Adopcyj-

niezależnego. Nie mam na to wpływu. Nie będę miał

nego i przeszliśmy proces przygotowawczy, komisję

dzieci z moją ukochaną żoną. Muszę z tym żyć, muszę

i teraz zostało tylko czekać na telefon z ośrodka, że

to zaakceptować. W odnalezieniu się w nowej sytuacji

nasze dziecko odnalazło się. Telefon odezwał się po

pomogły mi dwie rzeczy. Po pierwsze zacząłem my-

4 miesiącach. To był poniedziałek 9 lutego 2004 roku.

śleć o tej sytuacji pozytywnie. Nie jako o karze z nieba,

Jest chłopiec, 3-miesięczny, zdrowy, czeka w Otwoc-

ale jak o Bożym wezwaniu do doskonalenia swojej mi-

ku w szpitalu. Radość, euforia, mnóstwo pytań i ocze-

łości. Zdałem sobie sprawę, że mogę pokochać

kiwań. Na spotkaniach przygotowawczych do adopcji

dziecko, którego nie jestem biologicznym oj-

była rodzina adopcyjna opowiadająca o pierwszym

cem. Dotarło do mnie, że nie każdy to ma. Nie każdy

spotkaniu ze swoim dzieckiem. Mama opowiada-

ma tyle odwagi, aby szukać takiej miłości w sobie. Ja

ła z wielkimi emocjami, o tym jak serce jej od razu

zaryzykowałem. Po drugie – moja żona. To ona mnie

zapałało miłością i wiedziała, że to TEN chłopiec.

przygotowywała do podjęcia decyzji o adopcji. Spra-

Oczekiwałam podobnych emocji jadąc do Otwoc-

wił to jej charakter, jej zmienność i nieprzewidywal-

ka. A tam…… do małego pokoiku przyniesiono nam

ność. Jako jej mąż byłem wciąż zaskakiwany przez jej

pulchne zawiniątko, patrzące na nas dużymi, ale ob-

pomysły, które potem razem realizowaliśmy. Czasem

cymi oczami. Nic nie poczułam, poza strachem,

to wymagało podjęcia niestandardowych rozwiązań.

czy to jest to? Patrzyliśmy na siebie z mężem próbu-

Jednym z nich była decyzja o adopcji.

jąc zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie zada-
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oznacza. Stojąc ze mną
przed lustrem, po chwili
zastanowienia i z zaskoczeniem w głosie powiedziała: „Ty jesteś moja
mama!!!!!!” (Wydaje mi się
że do tej pory używała
słów „mama” i „tata”, jakby to były nasze imiona).
Teraz

często

podbiega

i mówi na ucho: „kocham
cię”… za chwilę biegnie
z tym samym przekazem
na ucho do Krzysia, Maćka i Grzesia.
Krzysiek:

Weronika

jest dzieckiem, na które
czekałem. Nie wiedziałem, że tak bardzo jej
ne przez panią z ośrodka adopcyjnego: „Czy decydują

potrzebuję. To ona rozbudziła we mnie uczucia. To

się Państwo na adopcję tego chłopca?”. A niby po

ona w bardzo naturalny sposób otworzyła przede

czym ja mam stwierdzić, że to ten, co mam spraw-

mną, zapomniany jak dotąd, świat wyrażania uczuć.

dzić? To była decyzja naszej woli i zdanie się na wolę

Adoptowaliśmy ją w wieku 3,5 roku, miała pewne

Boga. Pamiętam, jak w piątek 13 lutego wracaliśmy

opóźnienia w rozwoju. Zalecone zostały ćwiczenia,

z tym małym chłopcem samochodem do domu. Ja na

które wymagały siły fizycznej, więc naturalnie to ja je

tylnym siedzeniu, obok fotelika z maluchem, płaczę:

z nią wykonywałem. W tym czasie zrodziła się między

ja nic nie czuję, czy to może być moje dziecko? Taki

nami relacja, jakiej dotąd nie doświadczyłem. To była

stan trwał 2-3 tygodnie. Okazało się, że miłość do

miłość na wyższym poziomie, chyba zbliżyłem się

dziecka rozwija się w nas. Nie wiem, jak to jest,

do miłości, jaką mają matki do dzieci. Dzięki Wero-

jak rodzi się dziecko, ale pewnie podobnie. Po kilku

nice rozwinąłem się, stałem się bardziej uczuciowy

tygodniach z Maćkiem w domu okazało się, że to jest

i wyrozumiały dla całej rodziny. Nie patrzę już na ludzi

nasz syn ukochany, wyczekany, wypłakany, wytęsk-

głównie przez pryzmat zasad i logicznego rozmówcy.

niony. Miłość pojawiła się w codzienności.

Staram się zobaczyć, co czują, co przeżywają spoty-

Jedno dziecko to dla nas było za mało. Dwa lata

kając się ze mną.

później zdecydowaliśmy się na adopcję kolejnego

Małgosia: Teraz Maciek ma 15 lat, a Grześ 13;

dziecka. I gdy tę gotowość pokazaliśmy Bogu, w cią-

są naszą dumą, radością, patrzymy z podziwem, jak

gu 2 miesięcy staliśmy się rodzicami rodzonego brata

cudownie są kształtowani przez Boga, po części na-

Maćka – Grzesia. Grześ zaskakuje nas swoją wraż-

szymi rękami. Czy zadawali pytania o swoje pocho-

liwością na drugiego człowieka (nikt tak nie potrafi

dzenie? Tak i nadal zadają w sposób bardzo natural-

zatroszczyć się i utulić naszej najmłodszej córki jak

ny, w codzienności. Będąc maluchami, gdy widzieli

Grześ), pasją przyrodniczą (ma rosnącą hodowlę pa-

ciocię w ciąży, pytali, czy i oni byli u mnie w brzuchu.

jąków egzotycznych) oraz wiernością w przyjaźni.

Odpowiadałam: nie mogłam ciebie urodzić (urodziła

Po kilku latach zdecydowaliśmy się na adopcję

cię inna Pani, która nie mogła cię wychowywać), ale

starszego dziecka. Weronika dołączyła do naszej ro-

cię wytęskniłam, wymarzyłam. Bardzo lubią słuchać

dziny, gdy miała prawie 4 lata. Od razu mówiła do nas

opowiadań, jak ich szukaliśmy i znaleźliśmy w szpi-

„mamo”, „tato”, ale dopiero po pół roku odkryła, co to

talu w Otwocku. Wiem, że przed nimi jeszcze okres
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dojrzewania i zmierzenia się z rzeczywistością odrzu-

Bardzo otwarcie mówimy o adopcji nie tylko

cenia, ale będę z nimi wtedy. I będzie z nimi Bóg – Oj-

naszym dzieciom, ale otoczeniu. Dużo rozmawiamy

ciec, który nigdy ich nie porzucił.

o tym z naszą rodziną, bliższą i dalszą. Kiedy pytają,

Zdarza się, że słyszymy pytania, czym różni się

nigdy nie przemilczamy odpowiedzi, nie odchodzimy,

rodzicielstwo adopcyjne od naturalnego? Tego

ale podejmujemy rozmowę. Nie chcemy, aby to był

nie wiemy, bo nie mamy dzieci biologicznych. W na-

temat tabu. Staramy się mówić w sposób naturalny,

szym przypadku początki z adopcyjnymi dziećmi były

bez nadęcia, jakby to był heroizm, o naszej codzien-

spokojne i bez większych problemów. Dopiero wej-

ności, o radościach, ale i o trudach. Jako małżeństwo

ście w wiek szkolny i potem dojrzewanie pokazało

prowadzimy kursy przygotowujące do małżeństwa,

nam inny wachlarz problemów. Niełatwo przychodzi

konferencje dla młodzieży, na których mówimy o na-

im nauka w szkole, skupienie, planowanie, z trudno-

szej adopcji, ale też, jak do tego podejść, jaka jest pro-

ścią większą niż rówieśnicy przyswajają wiedzę. Ale

cedura, jakie wyzwania i jakie radości. Widzimy w tym

mają świetne relacje z rówieśnikami oraz duże poczu-

swoją misję: oswoić adopcję zarówno tym, co dzieci

cie humoru. Pojawiają się problemy wychowawcze,

nie mogą mieć, jak i tym, którzy mają jeszcze miejsce

z którymi niełatwo poradzić sobie stosując tylko me-

w domu i sercu na adoptowane dzieci.

tody wychowawcze jak w „zwykłej rodzinie”. Potrzebujemy pochylić się nad ich przeszłością, pochodze-

Małgosia i Krzysiek Bystrzyccy,

niem różnym od naszego, obciążeniami nie zawsze

małżonkowie od 21 lat,

widocznymi na pierwszy rzut oka. Korzystamy z po-

rodzice adopcyjni Maćka (16 lat),

mocy fachowców, wspieramy się, a często po prostu

Grzesia (14 lat), Weroniki (8 lat)

jesteśmy bezradni…..

Dzieci, które adoptowaliśmy, są w pełni nasze
Moja „przygoda” z adopcją zaczęła się 15 lat temu. Pierwsza pod nasz dach przybyła córka, dziś prawie
17-letnia. Po 3 latach adoptowaliśmy jej brata, który ma obecnie 13 lat.
Adopcja w sposób szczególny zmieniła moje życie. Nasze dzieci to „żywe srebra” z ADHD, a córka oprócz
nadpobudliwości psychoruchowej ma zespół Aspergera i dysleksję. Od wczesnych lat poddawana jest różnym
formom terapii i wsparcia, co daje dobre rezultaty.
Uczestnicząc w tych terapiach z moim dzieckiem i widząc pozytywne efekty, jakie przynoszą, postanowiłam
iść na studia pedagogiczne. W wieku 40 lat zdobyłam tytuł magistra pedagogiki. Dziś pracuję z dziećmi z zespołem Aspergera, a doświadczenie zdobyte przy moim dziecku pozwala mi lepiej rozumieć to całościowe zaburzenie rozwoju.
Adopcja to najlepsze, co mogło mi się w życiu przytrafić. Mimo różnych problemów, trudnych chwil i niełatwych sytuacji, absolutnie nie żałuję decyzji, którą oboje z mężem podjęliśmy kilkanaście lat temu. Kto wie, może
gdybyśmy byli trochę młodsi, zdecydowalibyśmy się na przysposobienie kolejnego maluszka?
Dzieci, które adoptowaliśmy są w pełni nasze, są naszą radością i całym naszym życiem. Zmiany, które wprowadziły w nasze życie, to dla nas zysk, błogosławieństwo i wyróżnienie, a nie przykry obowiązek z powodu ich
zaburzeń. Gdyby nie nasze dzieci nie bylibyśmy dziś tymi ludźmi, którymi jesteśmy i nie bylibyśmy w tym miejscu,
w którym teraz jesteśmy.
Po kilkunastu latach od pojawienia się pod naszym dachem dwóch wspaniałych istot jesteśmy bogatsi o uczucia, wspaniałe chwile i radość, których byśmy nigdy nie zaznali, gdyby nie adopcja.
Gabrysia
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Blaski i cienie

wspaniale i poza tym, że potrzebował intensywnej rehabilitacji, był zupełnie bezproblemowym dzieckiem.
Zachęceni takim rozwojem spraw, dosyć szybko

Przygotowując się do małżeństwa mieliśmy wielkie

zgłosilismy się po drugie. Po dłuższym czasie ocze-

plany i marzenia. Rozmawialiśmy również o dzieciach.

kiwania, znów odebraliśmy TEN telefon. Tym razem

Byliśmy zgodni, że chcemy mieć kilkoro i chętnie jed-

czekała na nas dziewczynka, która mimo licznych ba-

no adoptujemy.

dań, z niewiadomych powodów rozwijała się bardzo

Życie pokazało, że nie dane nam było zostać ro-

źle. Nikt nie był w stanie powiedzieć niczego na temat

dzicami biologicznymi. Czas prób i starań był dla nas

rokowań dotyczących jej zdrowia. Tu potrzebowaliśmy

bardzo trudny. Każda miesiączka okupiona była żało-

chwili rozmowy, a decyzja o jej przyjęciu zapadła po

bą, każde pytanie o dziecko było jak cios w serce. Był

kilku minutach. Córeczka okazała się dość wymaga-

to czas próby dla naszej relacji. Jak dobrze, że jeszcze

jącym dzieckiem – często płakała, zwłaszcza w nocy.

przed ślubem nauczyliśmy się ze sobą szczerze roz-

Trudno było ją ukoić, miała bóle brzuszka, problemy

mawiać... Dzięki temu podjęliśmy decyzję, że już dłu-

z przełykaniem, obniżone napięcie ciała i jeszcze kil-

żej nie będziemy czekać i zgłosiliśmy się do ośrodka

ka innych problemów. Pokochaliśmy ją, podobnie jak

adopcyjnego. Oboje poczuliśmy wielką ulgę, radość

synka, całym sercem. Jednak opieka nad dwójką ma-

i nadzieja znów wypełniły nasze serca. Mieliśmy też

luchów (każde z innymi trudnościami) była nie lada

sporo obaw, ale zawierzyliśmy wszystko Bogu modląc

wyzwaniem. Mąż mocno angażował się w obowiązki

się za siebie wzajemnie i za nasze dziecko.

domowo-rodzicielskie, ale mimo to czasami było mi

Po czasie szkolenia i krótkim oczekiwaniu zadzwo-

bardzo ciężko. Wtedy też ustaliliśmy, że potrzebujemy

nił telefon, sami wiecie skąd :-). Serce waliło mi jak

bardziej zadbać o siebie osobiście i o naszą relację.

młot. Zapamiętałam tylko, że decyzja będzie wyma-

Staraliśmy się od czasu do czasu po położeniu dzieci

gała od nas poważnego przemyślenia. Scenariusze,

spać wyjść na jakąś randkę i zdecydowaliśmy, że bę-

które pisałam w mojej głowie... Dziś się z nich śmieję,

dziemy pielęgnować i rozwijać nasze pasje. W końcu,

ale wtedy nie mogłam spać. Okazało się, że niepeł-

dzieci przychodzą do nas tylko „na chwilę“, a dać coś

nosprawność fizyczna naszego dziecka nie była dla

z siebie można tylko wtedy, gdy sami jesteśmy napeł-

nas żadnym problemem i decyzja o przyjęciu go była

nieni. Szczególnie dbaliśmy o nasze życie duchowe. Ja

oczywista. Syn w pozostałych obszarach rozwijał się

raz w tygodniu wychodziłam z domu, żeby mieć czas
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wyłącznie dla siebie, angażowałam się społecznie,
podjęłam pracę w wolnym zawodzie jako odskocznię
od „dziecięcych“ tematów i żeby mieć kontakt z dorosłymi ludźmi oraz zmobilizować się do zadbania o swój
wygląd i strój. Myślę, że każda pełnoetatowa mama,
doskonale to rozumie :-). Mąż zaczął jeździć na motocyklu, bo zawsze o tym marzył. Zdecydowaliśmy też,
że każde z nas raz w roku wyjedzie samo, bez dzieci
na urlop, aby przełamać rutynę codzienności i rzeczywiście odpocząć. Wszystkie te działania sprawiły, że
oprócz naszego życia rodzinnego, które uwielbiamy,
każde z nas może zadbać o swoje potrzeby, a nasza
relacja małżenska tylko na tym zyskuje. Możemy ze
świeżą energią podejmować nasze codzienne obowiązki i czerpać z nich więcej radości.
Jednak najtrudniejsze doświadczenie było dopiero przed nami. Gdy dzieci troszkę podrosły, stanęliśmy przed pytaniem co dalej. Czy mamy mieć kolejne
dziecko czy nie? Wydawało się, że dwoje to już nieźle,
ale modląc się o rozeznanie woli Bożej, nie mieliśmy
wątpliwości, że Pan Bóg zaprasza nas do przyjęcia
kolejnego dziecka. Okazało się, że miał nadejść czas
największej próby. Gdy tym razem zadzwonił telefon,

Benedykt XVI:
„Ojciec i matka wypowiedzieli przed
Bogiem całkowite «tak», stanowiące
podstawę łączącego ich sakramentu.
Dlatego też, aby wewnętrzna więź
rodziny była pełna, jest konieczne,
by wypowiedzieli również «tak»
wyrażające akceptację dzieci poczętych
albo adoptowanych, obdarzonych
własną osobowością i charakterem.
Będą one dzięki temu dalej wzrastać
w atmosferze akceptacji i miłości,
a można mieć nadzieję, że po
osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości
swoim «tak» odpłacą się tym,
którzy im dali życie.”

okazało się, że nie ma między nami jedności co do decyzji. Ja, choć pełna obaw, byłam na tak, a mąż na nie.
Teraz nawet trudno mi opisać, co przeżyliśmy przez te
dwa dni (tyle czasu zajęło nam podjęcie decyzji). Bar-

(fragment homilii wygłoszonej podczas
czuwania modlitewnego 08.07.2006 roku
w Walencji na V Światowym Spotkaniu Rodzin)

dzo dużo się modliłam i miałam głębokie przekonanie,
że właśnie taka jest wola Boża wobec nas. Całą sobą
czułam, że jeśli powiemy nie, sprzeniewierzymy się

czy na pewno, a on podtrzymywał swoją decyzję. Ta-

jej. Bałam się, że gdzieś w głębi serca, będę miała

kiego scenariusza się nie spodziewałam, ale zrobiłam

żal do męża, że odmówiliśmy. Miałam w sobie rodzaj

tak, jak mówił. Jestem pewna, że to Bóg dał mu od-

pewności, że to nasze dziecko, że nie przyjmując go,

wagę do podjęcia tej decyzji. W ten sposób w naszej

popełnimy błąd. Z drugiej strony nie mogłam nama-

rodzinie pojawił się drugi syn.

wiać męża, żeby zmienił zdanie. Gdyby nawet tak

Dzisiaj jesteśmy rodzicami trojga cudownych dzie-

było, a okazałoby się, że problemy synka są dla niego

ci. Każde z nich jest najdroższym skarbem i najwięk-

nie do udźwignięcia, na szali stawiałabym dobro męża

szym szczęściem, choć ma swoje problemy. Dzięki

i narażała na szwank naszą relację. Miałam poczucie

Bogu, naszej osobistej z nim relacji, dzięki relacji w na-

patu i totalnej bezsilności. Wiedziałam, że cokolwiek

szym małżeństwie – naszej wzajemnej otwartości, za-

zrobię, będę cierpiała ja albo najukochańsza dla mnie

ufaniu, umiejętności rozmowy na najtrudniejsze nawet

osoba. Pozostała mi tylko modlitwa o mądrość i po-

tematy, jesteśmy razem. Bywają bardzo trudne mo-

wściągliwość dla mnie, o światło Ducha Świętego i tyl-

menty i jak to w życiu – radość i szczęście przeplata

ko Bogu wiadome rozwiązanie tej sytuacji, a termin

się z trudami i kryzysami, ale jesteśmy rodziną, kocha-

podjęcia decyzji zbliżał się nieubłaganie. Ostatecznie

my się i codziennie dziękujemy Bogu, że pozwolił nam

mąż powiedział: „Ja nie jestem tego pewien, ale Ty

się spotkać.

jesteś. Powiedz im, że tak“. Kilka razy upewniałam się,

Kasia i Robert
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Moja córka pokazała
mi, co w życiu trzeba
robić
Kiedy adoptowaliśmy nasze córki, okazało się,
że starsza jest dzieckiem autystycznym. O autyzmie
wiedziałam wtedy tyle, że oglądałam kilka lat wcześniej film Rainman. Przedstawiony tam autysta nijak
się miał do zachowania mojej córki. Wtedy zaczęła
się moja wielka przygoda z autyzmem. Dowiedziałam
się, że autyzm to nie choroba, którą można wyleczyć

Oprócz programu terapeutycznego, stworzonego

– to przypadłość, z jaką funkcjonuje się do końca ży-

przez specjalistów dla konkretnego dziecka, bardzo

cia. Wiele godzin terapii, która była „uszyta na miarę”,

ważną rzeczą dla każdego małego autysty jest logo-

specjalnie na potrzeby mojej córki, przynosi z każdym

pedia, integracja sensoryczna i dieta. Dobrze prowa-

dniem efekty.

dzony autysta, któremu zapewniono w dzieciństwie

Autyzm mojej córki przejawia się u niej najczęściej
niestandardowym zachowaniem, powtarzaniem czyn-

wyżej wymienione zajęcia, ma duże szanse na bardziej komfortowe funkcjonowanie w dorosłym życiu.

ności w sposób schematyczny, nieuzasadnionym

Coraz więcej dzieci z zaburzeniami ze spektrum

lękiem oraz trudnością w rozróżnianiu emocji. Jej co-

autyzmu mieszka w domach dziecka. W placówkach

dzienna terapia prowadzona jest od momentu diagno-

tych dzieci mają ograniczony dostęp do regularnej te-

zy. W rozwoju mojej córki następuje stały progres. Dzięki

rapii. Nie ma odpowiednio przystosowanych miejsc

terapii moje dziecko zaczęło mówić, ale nadal potrzebo-

do przeprowadzania zajęć, nie ma przygotowanych

wało regularnych zajęć z logopedą, który pracował nad

materiałów dydaktycznych, wiele placówek nie ma

poprawą jej komunikacji z ludźmi. Córka stale potrzebu-

na to wystarczająco dużo pieniędzy, czasu, brakuje

je treningu umiejętności społecznych. Świetnie jeździ na

przeszkolonej kadry. Niejednokrotnie brak wiedzy na

rowerze, rolkach i nartach, ale minimum raz w tygodniu

temat terapii dzieci autystycznych bezpośrednio wpły-

uczęszcza na terapię integracji sensorycznej, która po-

wa na ich regres rozwojowy.

maga jej w radzeniu sobie z podwyższonym napięciem

Najsmutniejszy był dla mnie moment, kiedy zapy-

mięśniowym oraz koordynacją wzrokową. Ogromny

tałam pracownika domu dziecka, co dzieje się z dzieć-

wpływ na prawidłowy rozwój układu immunologicznego

mi autystycznymi, jak dorastają? Otóż odpowiedź jest

oraz nerwowego u dzieci ma odpowiednia dieta, o którą

przygnębiająca: osoby autystyczne są umieszczane

muszę dbać każdego dnia. Poza tym córka kilkakrotnie

w zakładach dla osób upośledzonych i jest to jedno-

przeszła terapię słuchową Tomatisa, która odczuliła ją

znaczne z brakiem możliwości ich usamodzielnienia

na różne wcześniej nieakceptowane dźwięki, takie jak

się. Wtedy zrodziła się we mnie chęć pomocy dzie-

kosiarka, odkurzacz czy blender. Jednocześnie jest pod

ciom autystycznym z domów dziecka. Z myślą o tych

stałą opieką psychologa.

właśnie dzieciach założyłam w 2014 roku Fundację

Cały ogrom pracy związanej z terapią mojego

Kokonovo. Moja praca jako Prezesa Zarządu Funda-

dziecka, w tym poświęcony czas i nakłady finansowe,

cji Kokonovo jest w 100 % działalnością pro publico

skłonił mnie do refleksji na temat życia dzieci auty-

bono, tak samo członkowie Rady Fundacji pracują

stycznych w domach dziecka. Nie dość, że nie są wy-

charytatywnie, nie pobierając wynagrodzenia w żad-

chowywane przez rodziców, to jeszcze nie mają moż-

nej formie. Naszą misją jest pomoc w zakresie tera-

liwości usamodzielnienia się – co daje, w przypadku

pii oraz konsultacji dietetycznej dla dzieci z domów

autystów, odpowiednia terapia.

dziecka.
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Fundacja Kokonovo jest organizacją pożytku pu-

Widzę olbrzymi progres rozwojowy u podopiecz-

blicznego (KRS 0000496761), znajduje się w War-

nych i wierzę, że dzięki nam wielu dzieciom łatwiej bę-

szawie, posiada dwie świetnie wyposażone sale do

dzie funkcjonować w przyszłości, a niektóre z nich do-

integracji sensorycznej oraz salę do logopedii. Zajęcia

staną szansę na samodzielność. Aby to zrealizować

prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów.

fundacja stara się pozyskać fundusze na budowanie

Całkowity dochód Fundacji Kokonovo przeznaczo-

sal terapeutycznych w domach dziecka w Polsce i na

ny jest na pomoc dzieciom autystycznym w domach

szkolenia terapeutów. Wierzymy, że jesteśmy w stanie

dziecka. Fundacja zapewnia im terapię integracji sen-

zmienić świat na lepsze!

sorycznej, logopedię i konsultacje dietetyka. Niektóre
zajęcia: arteterapia, dogoterapia, nauka komunikacji

Agnieszka Stasiak

alternatywnej, muzykoterapia, czy terapia psycholo-

www.kokonovo.pl

giczna, odbywają się bezpośrednio w domach dziecka.

Adopcja otworzyła nas
na życie

Kuba, który, kiedy dowiedział się od nas, że jest adoptowany, ze spokojem zapytał: „Czy weźmiecie jeszcze
jakieś dziecko?” Tym razem procedury były krótsze,
czas oczekiwania też nie za długi, ale i my byliśmy

Jesteśmy rodziną… dość dużą. Obecnie biologicz-

otwarci na potencjalne problemy dziecka.

ną, adopcyjną i zastępczą. Nasza droga nie była łatwa,

I stało się, pewnego dnia znów zadzwonił telefon.

nie była pozbawiona problemów, kłopotów, rozterek.

– Pani Moniko, jest gdzieś w Polsce piękna dziew-

Ale kiedy teraz rozmawiamy z mężem o naszym życiu, to tak naprawdę niczego byśmy w nim nie zmienili.
Prawie 17 lat temu, mając już dwójkę biologicznych dzieci, podjęliśmy decyzję o adopcji. Wszystko
zawierzyliśmy Bogu. Na szczęście Katolicki Ośrodek
Adopcyjny umożliwił nam przez 9 miesięcy – podob-

czynka, właśnie patrzę na jej zdjęcie. Czy chcieliby
państwo też je obejrzeć?
– Już jadę – popatrzyłam na męża, a on od razu
wiedział, o co chodzi.
Nasza córka dziś ma 12 lat, wtedy miała roczek.
Jednak to nie koniec tej historii.

nie jak okres ciąży – przygotowanie i rozeznanie. Teraz

– Musicie wiedzieć… jest jeszcze brat bliźniak, ale

wiemy, że ten czas był bardzo potrzebny. Przeszliśmy

on nie jest nawet zgłoszony do adopcji ze względu na

szkolenie, zebraliśmy wszystkie dokumenty i wiosną

ciężki stan zdrowia.

2002 roku otrzymaliśmy kwalifikację na rodzinę adopcyjną. Pozostało już tylko czekać na telefon…
I wreszcie zadzwonił – w dniu urodzin naszego
najstarszego syna.
– Gdzieś w Polsce jest chłopczyk – powiedziała
pani z ośrodka. – Czy chcecie się z nim spotkać?

Kiedy jednak Klaudia zamieszkała z nami, okazało
się, że jej brat „zdrowieje”; to znaczy zaczyna sam oddychać, ale nadal je za pomocą rurki, nie chodzi, nie
mówi, nie siada. Ale zdrowieje…
Dziś Adaś jest z nami. Zostaliśmy dla niego… i dla
ośmiorga innych dzieci, rodziną zastępczą. Adaś cho-

– Oczywiście.

dzi do szkoły specjalnej dla dzieci słabowidzących

Adopcję traktowaliśmy tak zwyczajnie, jak naro-

(miał nie chodzić), sam je, bawi się, ogląda bajki; my-

dziny dziecka. Nie zastanawialiśmy się nad płcią, ko-

ślę, że jest szczęśliwy z nami i my z nim.

lorem oczu, włosów, nad pochodzeniem. Dziecko to

Przed laty rozpoczęliśmy zupełnie nową dla nas

dar, łaska i niech tak zostanie. Na zawsze. Różnica

drogę, niełatwą, niepozbawioną problemów, kłopotów,

polegała tylko na tym, że nasz półroczny synek naro-

ale jednocześnie piękną. Adopcja otworzyła nas na ży-

dził się z serduszka, a nie z brzuszka. (Wiele razy to

cie, na inne dzieci, wreszcie na powołanie do rodziciel-

później powtarzaliśmy i powtarzamy nadal).

stwa zastępczego. Jesteśmy spełnieni i szczęśliwi.

Po kilku latach postanowiliśmy zadzwonić ponownie do ośrodka. Zainspirował nas do tego właściwie

Monika i Bartek Baranowscy
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Co daje jawność
adopcji?

głębszych rozmów i dyskusji. Temat adopcji stał się dla
nas zwykłym tematem, jak każdy inny, mimo to mieliśmy
cichą nadzieję, że nasze „szczęścia” nie będą musiały
stawiać czoła temu, czego najbardziej się obawialiśmy.
Przyszedł czas, kiedy nasze dzieci, najpierw syn,

Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci

potem córka, spotkały się z rówieśnikami w przed-

– ośmioletniego syna i czteroletniej córki. Obydwoje

szkolu, a następnie w szkole (syn jest uczniem pierw-

adoptowaliśmy w wieku niemowlęcym. Zanim jeszcze

szej klasy).

doszło do adopcji, obawialiśmy się, czy fakt, że nie

Jak to w życiu bywa, co może się stać, to na pew-

będą one naszymi biologicznymi dziećmi, nie będzie

no się stanie, i tak też miało to miejsce w tym przypad-

w przyszłości powodem do dyskryminacji czy też od-

ku. W najmniej oczekiwanym momencie (nie wiemy,

rzucenia przez rówieśników. Już wtedy podjęliśmy

czy w ogóle jakiś moment byłby tu odpowiedni), przy

decyzję, że jeśli los okaże się na tyle łaskawy i będzie

całej klasie, jeden z kolegów naszego syna chcąc,

nam dane stać się rodzicami adopcyjnymi, to temat

jak się później okazało, go ośmieszyć, w szczególny

adopcji w naszej rodzinie nie będzie tematem tabu.

sposób oznajmił, że nasz syn jest dzieckiem adopto-

Na etapie szkoleń przygotowujących nas do tej formy

wanym. Jakimże miłym zaskoczeniem, dla nas i dla

rodzicielstwa organizowanych przez ośrodek adop-

wychowawczyni syna, była jego reakcja. W żaden

cyjny również przekonywano nas do jawności adopcji.

sposób się tym nie przejął, mało tego, zignorował całą

W końcu nadszedł ten tak niecierpliwie wyczekiwa-

sytuację. Jeszcze większym zaskoczeniem było to, że

ny przez nas moment. Po kwalifikacji i dziewięciomie-

część rówieśników stanęła w obronie naszego syna,

sięcznym okresie oczekiwania, staliśmy się rodzicami

co go jeszcze bardziej umocniło. Prawdopodobnie

pierwszego dziecka, a po kolejnych trzech latach – dru-

rodzice tych dzieci wiedzieli o fakcie adopcji i też je

giego. Tak jak sobie obiecaliśmy, tak też i uczyniliśmy.

do tego przygotowali, co świadczy o dojrzałości tych

W momencie, kiedy uznaliśmy, że nasze dzieci są już na

ludzi. Odetchnęliśmy z wielką ulgą.

tyle świadome (miało to miejsce w wieku około trzech

Teraz widzimy, jak wielkie znaczenie ma jawność

lat), że można o tym z nimi rozmawiać, zaczęliśmy im

adopcji i mamy nadzieję, że powyższy przykład prze-

tłumaczyć, że przed nami w ich krótkim życiu był ktoś

kona i uchroni przyszłych rodziców adopcyjnych i ich

jeszcze. Początkowo podpieraliśmy się literaturą prze-

dzieci.

znaczoną dla dzieci w tym przedziale wiekowym, oczy-

Adopcja to nie wstyd, to wielka rzecz i chwała.

wiście o tematyce nawiązującej do życia w rodzinie
adopcyjnej, w miarę upływu czasu przechodziliśmy do

Małgorzata i Bogdan Wyszyńscy

Rodzinny dom - to skarb największy…
ale czy zawsze?
Bardzo dużo dzieci, niestety, nie doznaje tego szczęścia. I wtedy los ich bywa różny – czasami ciężki, czasami… błogosławiony.
Nasze dwie wnuczki adoptowane za pośrednictwem warszawskiego ośrodka chyba znalazły wszystko, co
należy się dziecku. Mają trzy dużo starsze siostry i są dla nich oczkami w głowie od pierwszej chwili adopcji
(17 i 12 lat temu) do dnia dzisiejszego. Bardzo się kochają.
A one, Natalka i Weronika, Mulatki, bardzo uzdolnione muzycznie i nie tylko – są radością i szczęściem całej
rodziny.
Wdzięczni jesteśmy Ośrodkowi Adopcyjnemu, że tak nas ubogacił!
Babcia Wanda i Dziadek Józik
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Dla Natalki i Weroniki
Kochane Córeczki!

Cieszymy się również, że macie regularny kontakt
z Waszą młodszą, przyrodnią siostrą. I choć wycho-

Co za wielkie szczęście, że jesteście z nami! Chcia-

wujecie się z dala od siebie to jesteście sobie bardzo

łabym, abyście zawsze pamiętały, że jesteście upra-

bliskie. Połączyłyście też nasze rodziny – dzięki Wam

gnionymi, wyczekiwanymi, wymodlonymi dziećmi.

poszerzył się krąg naszych bardzo bliskich osób.

Jesteście dla nas prawdziwym „darem z Nieba”,

Od 17 lat w naszej rodzinie obchodzi się „Doro-

jak określiła to w momencie adopcji jedna z Waszych

dzinki”, od 12 lat mają one miejsce dwa razy w roku.

starszych sióstr.

Świętujemy te ważne dni, kiedy przyszłyście do nas,

Jesteśmy wdzięczni Katolickiemu Ośrodkowi
Adopcyjnemu, że umożliwił nam wkroczenie na dro-

do Waszego domu, na zawsze! Kochamy Was, bądźcie zawsze szczęśliwe!

gę prowadzącą do adopcji, mimo że mieliśmy już

Wasi Rodzice

biologiczne córki. Przekonaliśmy się, że nie wszystkie ośrodki mają takie podejście.

Adopcja i Edukacja
Domowa

Dumni, wyprostowani, spełnieni…
Decyzja o rozpoczęciu edukacji domowej nie
była łatwa, ale była najlepszą jaką mogliśmy podjąć
w sprawie wychowania i uczenia naszych dzieci. Ktoś
nam kiedyś powiedział, że musiało być nas na to stać.

Kiedy w pewien marcowy wtorek, prawie dziesięć

Tak, było nas stać... Mąż był wówczas nauczycielem

lat temu, odebraliśmy telefon i dowiedzieliśmy się, że

w państwowej szkole, a ja zrezygnowałam z pracy, by

zostaliśmy rodzicami, świat wywrócił się nam do góry

zająć się dziećmi w domu. Tak, było nas stać… Cokol-

nogami. A może inaczej… stanął w końcu na nogi.

wiek to miałoby znaczyć.
Owoce, jakie otrzymaliśmy przerosły nasze ocze-

Droga do wzmocnienia więzi

kiwania! Dzieci nie tylko chętnie się uczą, mają czas

Edukacja domowa choć nie jest dla wszystkich,

na realizowanie swoich zainteresowań, ale bardzo

może być szczególnie cenna dla rodzin adopcyjnych.

dobrze rozwijają się emocjonalnie i duchowo, co jest

Dzięki nauczaniu domowemu mamy szansę nawiązać

szczególnie ważne. Nawiązały z nami wyjątkową więź

silną więź z naszymi dziećmi. Mamy większą możli-

opartą na miłości i zaufaniu.

wość wyrównywania braków, których doświadczyły
jeszcze w okresie prenatalnym, a później podczas

My się po prostu lubimy!

pobytu w różnych placówkach. Nasze dzieci mogą

Uczenie dziecka w domu wiąże się z przebywa-

wyedukować i wychować za nas pedagodzy, nauczy-

niem z nim przez cały dzień, siedem dni w tygodniu.

ciele, czy najlepsi psycholodzy, ale nie nauczą ich na-

Nie dla wszystkich jest to możliwe i bynajmniej nie

wiązywania więzi. Powiedzieliśmy kiedyś do naszego

z powodu pracy, czy lęków przed obowiązkami edu-

syna, że bardzo długo na niego czekaliśmy. Odpo-

kacyjnymi. Dla wielu przeszkodą jest to, że nie potra-

wiedział nam: „Ja czekałem na Was jeszcze dłużej”.

fią być ze swoimi dziećmi. Dziecka nie wystarczy ko-

Nasze dzieci zasługują na to, żebyśmy poświęcili im

chać, ale trzeba je też lubić. My mamy to szczęście,

swój czas.

że kochamy nasze dzieci i lubimy z nimi przebywać.
Magda i Andrzej Waleszczyńscy
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Może nas jeszcze Pan
Bóg zaskoczy, kto wie?

jesteśmy otwarci na ewentualne rodzeństwo naszych
dzieci i prosząc, by przypadkiem nikt nie zapomniał
nas powiadomić. Minęło kilka lat, trzy, potem pięć.
Nadzieja zagasła i pogodziliśmy się już, że to, co Pan
Bóg dla nas przygotował, to rodzina 2+3. Nie roztrzą-

W tej chwili nie wyobrażamy sobie, że mogłoby ich

saliśmy tego, bo i po co. Dzieci zdawały egzaminy,

nie być, nie wyobrażamy sobie teraz już mniejszej licz-

jeździliśmy na wakacje, zwiedzaliśmy Polskę. Dzieci

by dzieci niż troje. Za to większą – jak najbardziej tak .

trenowały judo, zaangażowały się w ruch skautow-

Może nas jeszcze Pan Bóg zaskoczy, kto wie?

ski. I co jakiś czas na modlitwie prosiły o rodzeństwo.
W marcu 2018 roku dwójka z nich z własnej, nieprzy-

Tak zakończyliśmy nasze świadectwo do Biulety-

muszonej woli podjęła duchową adopcję.

nu Jubileuszowego w 2014 roku. Opisywaliśmy tam,

Pewnego dnia, kiedy czekałam na dzieci, będące

jak ogromną radość i zaskoczenie przyniosło kilka lat

na treningu judo, zadzwonił telefon. Pani Magda. Nie

temu pojawienie się w naszym domu trójki małych

zdziwiłam się jakoś bardzo, bo telefony z ośrodka się

dzieci jednocześnie. W zasadzie wszyscy znajomi,

zdarzały. Głównie z pytaniami, czy mogą nas skon-

łącznie ze spowiednikiem po cichu myśleli, że osza-

taktować z jakąś rodziną, która chce przyjąć, bądź

leliśmy. Choć nikt tego nie wyartykułował na głos. Do-

przyjęła trójkę dzieci. Albo czy możemy przyjechać,

piero potem, po miesiącach i latach, przyznawali się
nam do tego.
Troje dzieci do 3 lat naraz? W rodzinie bezdzietnej
do tej pory? To szaleństwo!
To niemożliwe! Nawet pani dyrektor przyznała
potem, że w ciągu 18-letniej historii ośrodka byliśmy
drugim takim małżeństwem, które zgodziło się przyjąć jednocześnie trójkę dzieci. I nasze dzieci były najmłodsze. Bo ludzie odmawiają, boją się. Zupełnie nie
rozumieliśmy dlaczego. Pan Bóg nie mógł nam bardziej pobłogosławić, wiedząc, że chcemy być dużą
rodziną. Nie prosiliśmy o trójkę, aż tak odważni na
początku nie byliśmy, jedynie o rodzeństwo, ale On
wiedział, co dla nas dobre.
Od pierwszych słów pani Ani, jeszcze nie widząc
dzieci, nawet nie wiedząc do końca za wiele o nich,
wiedzieliśmy, że są nasze. Spotkanie tylko nas w tym
utwierdziło, nigdy nie widziałam tak pięknych i wspaniałych dzieci. I może wcześniej wydawało mi się, jako
jedynaczce, że nie posiadam instynktu macierzyńskiego, ale mój mąż wiedział, że już w sercu byłam
mamą, tylko dzieci mi brakowało.
Ale do sedna. Dzieci rosły, kontynuowaliśmy naszą
przygodę z edukacją domową. I tylko co jakiś czas
w sercu odzywał się żal, że nie będzie nam już dane
powiększyć rodziny. I choć czuliśmy się szczęśliwi,
to jeszcze pragnęliśmy dzieci. Pukaliśmy czasem do
drzwi ośrodka, a raczej zagadywaliśmy pracowników
ośrodka na comiesięcznych mszach, sygnalizując, że
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by poprowadzić warsztat dla kandydatów. Jednak to,

tor nie pójdziesz. Trzy dni później, gdy synek był już

co usłyszałam, spowodowało, że ugięły się pode mną

w domu, popędziłam na prywatną wizytę do naszej

nogi. Dosłownie. Proszą, byśmy oboje przyjechali

zaufanej pani doktor neurolog, która powiedziała,

do ośrodka, szybko oraz by nic dzieciom nie mówić.

że biorąc pod uwagę jego wcześniactwo rozwija się

Musiałabym być głupia, żeby się nie domyślić, o co

w granicach normy. Dziesiątki kolejnych prywatnych

chodzi. Ręce mi się trzęsły, zadzwoniłam do męża,

badań dzień po dniu wykluczały kolejne schorzenia.

załatwiłam opiekę do dzieci i ustaliliśmy termin wizyty.

To było nieprawdopodobne. W zasadzie jedyna rzecz,

W międzyczasie snuliśmy wizje o dziecku. Myśleliśmy,

do której można by się przyczepić, to to, że kiedyś

że będzie w wieku kilku lat. Jednak okazało się, że

prawdopodobnie będzie nosił okulary oraz (mijająca

czeka na nas niespełna roczny synek, brat naszych

już) wiotkość krtani. Też mi coś. Cała rodzina jest oku-

dzieci. Szok! Serce się rwało, ale rozum jeszcze ana-

larników, żadna nowość.

lizował. Czy damy radę? Jesteśmy po czterdziestce

Sprawa sądowa została wyznaczona na 7 miesię-

przecież… Już mieliśmy „święty spokój”, dzieci samo-

cy później. Wydawało mi się koszmarem tyle czasu

dzielne, najmłodsze 8 lat. Zadzwoniłam do dwóch za-

czekać, nie mogąc nawet ochrzcić synka. Zdarzył się

przyjaźnionych księży, którzy sprawę postawili jasno.

jednak, z pomocą pani Magdy, cud (bo inaczej tego

Przecież chcieliście, dzieci się modliły tyle czasu…

nazwać nie mogę) i przyspieszono sprawę o 3 miesią-

a gdybyś zaszła teraz w ciążę, to co? No to by było

ce. Wkrótce potem ochrzciliśmy Młodego.

dziecko. No to o co Ci chodzi? Teraz myślę, że decy-

Początki były ciężkie, synek budził się kilka razy

zja była w naszym sercu na tak, odkąd pani Magda

w nocy, mimo że podobno w domu dziecka przesy-

nam o synku powiedziała. Tylko rozum chciał jeszcze

piał całe noce. Jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić.

racjonalnych argumentów i się miotał.

Córka pękała z dumy i wszystkim opowiadała, że nie

Pojechaliśmy do synka. Kolejne najpiękniejsze

ma takiego pięknego bobasa na świecie jak nasz. Sy-

dziecko. My to mamy szczęście. Trzeba było powie-

nowie opiekowali się nim na swój męski sposób, ale

dzieć dzieciom. To był szał radości! Eksplozja! Tak

z dużą delikatnością. Dziecko, które w domu dziecka

długo modliły się o rodzeństwo!

się nie uśmiechało, teraz śmiało się do rozpuku. Roz-

Sprawy wydawały się jednak dość skomplikowa-

poczęliśmy rehabilitację, by nadgonić rozwój. Postępy

ne i zapowiadało się dłuuugie jeżdżenie do synka,

przyszły szybko i wkrótce rehabilitant powiedział, że

zanim sąd udzieli zgody na styczność. Dojazdy zaj-

nie ma już potrzeby cotygodniowych spotkań.

mowały nam 1,5 godziny w jedną stronę, wymagały

Nigdy bym nie przypuszczała, że jeszcze dane

konieczności zorganizowania opieki starszym dzie-

nam będzie zakosztować tej niewypowiedzianej rado-

ciom i skomplikowanej logistyki. Miało to trwać nawet

ści, która pojawia się przy telefonie z ośrodka, przy

6 tygodni. Wieczność. Jakimś szczęśliwym zbiegiem

pierwszych spotkaniach z maluchem.

okoliczności skróciło się do trzech, co też wydawało
nam się wiecznością.

Życie z naszymi dziećmi jest fascynującą przygodą, nigdy nie wiadomo, co jest za zakrętem. Choć nie

Pięknego majowego dnia, w swoje imieniny, synek

zawsze jest gładko i różowo, to czujemy się na właści-

trafił do nas wraz z grubą teczką potencjalnych cho-

wym miejscu. Mój mąż wkrótce po tym, jak Młody do

rób, które mógł mieć i o które był podejrzewany. Łącz-

nas zawitał, stwierdził – Widać, że brakowało Ci tego

nie z tym, że pewna bardzo niesympatyczna neurolog

czwartego dziecka :-).

badając go jeszcze w domu dziecka stwierdziła, że

Pan Bóg nas bardzo zaskoczył, dał nam więcej,

„muszą Państwo wiedzieć CO bierzecie” i że według

niż kiedykolwiek mogliśmy przypuszczać. (Nawet rok

niej synek ma mózgowe porażenie dziecięce. Byłam

wcześniej, z nieznanych powodów zmieniliśmy samo-

tym tak oburzona, że tylko kurczowo trzymający się

chód na dużo większy, choć przecież nie mogliśmy

mojego palca synek, powstrzymał mnie przed od-

się nawet spodziewać powiększenia rodziny w tam-

paleniem, że bierze to się karkówkę w sklepie, a nie

tym czasie!) Wynagrodził naszą otwartość i cierpli-

dziecko. Popłakałam się dopiero w aucie, dzwoniąc

wość. Niech będzie uwielbiony!

do męża, który uciął krótko – więcej do tej pani dok-

Anna i Marcin
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Dar
Mijały kolejne dni. Kobieta była przekonana, że
miłości, jaką czuli do swego dziecka, nie da się porównać z niczym innym. Jakie to wyjątkowe uczucie
– macierzyństwo, ojcostwo, uczucie matki do córki
i ojca do córki.
Jak je rozpoznać? Jest troską, poczuciem odpowiedzialności, stworzeniem bezpieczeństwa. Rodzice są
jak anioł stróż starający się chronić przed niebezpieczeństwem, jak ptak rozpościerający skrzydła, aby obronić
swe pisklę i jak straż nocna – dzielni rycerze, pragnący
rozgonić wszystkie złe sny swej księżniczki. Wsłuchiwanie się w niespokojny oddech podczas choroby, wsparcie każdego dnia, uściski i przytulenie, pogłaskanie po
małej główce, pocałowanie każdego otartego paluszka,
radość przy każdym postępie, rozpierająca duma ze

Któregoś wieczoru, leżąc już w swoim łóżeczku,

swej pociechy, ściskające się serce podczas wylewa-

Julcia zapytała: „Mamo?”. „Tak?” – powiedziała ko-

nych przez dziecko łez przy pierwszych guzach i sinia-

bieta. „Cieszę się” – wyszeptała córeczka. „Z czego

kach, uśmiech na twarzy rodzica patrzącego w szczęśli-

się cieszysz, kochanie?” – zapytała mama. „Że mama

we oczy swego skarba i mocno bijące serce, które czer-

i tata są” – odpowiedziała śpiącym głosem dziew-

piąc radość z tych chwil jest chyba w stanie naładować

czynka. Zapadła cisza, serce matki zakołatało. „Co

baterię miłości na całe życie. Dziękujemy Ci, Panie Boże,

znaczy to zdanie wypowiedziane ustami dwulatki?” –

że mogliśmy tego pięknego uczucia doświadczyć.

biła się z myślami kobieta. Czuła się najszczęśliwszą

Kobieta nie zastanawiała się, czy tak samo kocha
się dziecko biologiczne, bowiem czuła, że bardziej już

mamą na świecie, nic nie było w stanie zburzyć tego
szczęścia, tej miłości.

nie można kochać swego dziecka i nie ma już naj-

Córeczko to my Ci dziękujemy, że z nami jesteś.

mniejszego znaczenia, że jej nie urodziła. Czuła ca-

Jesteś naszym najwspanialszym Darem od Boga,

łym sercem, że to jest ICH CÓRKA i nikt ani nic już

jesteś dla nas jak powietrze, bez którego nie można

tego nie zmieni. Ogromna wdzięczność za DAR jaki

żyć, jesteś naszą wodą, a my Twoją studnią, jesteś

otrzymali, ciągle płonęła w jej sercu. Odczucia, które

naszą solą, naszym radosnym porankiem, naszym co-

towarzyszyły jej kiedyś przed laty w oczekiwaniu na

dziennym słońcem, które rozświetla pochmurne dni,

dziecko, że to kara, że to ich krzyż na ziemi, że to ko-

jesteś istotką, dzięki której świat stał się piękniejszy,

niec świata, że nie mogą mieć własnych dzieci, nabra-

jesteś rozwijającą się różą, która codziennie przyoble-

ły zupełnie innego znaczenia. Teraz zastanawiała się,

ka nowy płatek, jesteś jak kwitnące drzewo wiosną,

czym sobie zasłużyła na takie szczęście? Czy karą

które rozwijając swe pąki uczy nas cierpliwości i daje

można nazwać to, co przeżywali teraz? Ta wyjątkowa

radość, jesteś jak tysiąc gwiazd z cukru – doskonała,

miłość, to szczęście, które dawała im córcia? Tego

wymarzona, wyśniona. Bez Ciebie byliśmy jak suchy

nie można i nie da się z niczym innym porównać. Ten

kwiat na pustyni, a Ty dałaś nam pić, bez Ciebie kolo-

bezcenny Skarb, który otrzymali, czy to krzyż? Nie!

ry były szare i smutne, a Ty spowodowałaś, że tęcza

To ogromne wyróżnienie. To olbrzymi kredyt zaufania.

zabłysnęła nad naszym domem; to Ty córeczko spo-

Ktoś im zaufał, że pokochają prawdziwie, że otworzą

wodowałaś, że nasza wiara stała się silniejsza. Jesteś

swe serca. To wielkie szczęście, które zostało im po-

żywym dowodem naszej miłości i naszego szczęścia.

darowane z góry, to rodzicielstwo, którego tak pragnę-

Dziękujemy Ci za to i bardzo mocno Cię kochamy.

li. Otrzymali Dar, którym była Julia.

Mama i Tata

NASZE RODZINY

Nasza córka Marysia

57

Gdy Marysia miała około trzech lat, przyznaliśmy
się przed sobą nawzajem, że widzimy różnicę w tym,
jak kochamy nasze biologiczne dzieci i Marysię. Nie

Jesteśmy małżeństwem od blisko dwudziestu lat

chodziło o to, jak bardzo ją kochamy, ale w jaki spo-

i mamy czwórkę dzieci – Anię (17 lat), Maćka (15 lat),

sób. Było to wyraźnie inne uczucie, choć trudno to

Marysię (13 lat) i Dominika (5 lat). Jeszcze przed ślu-

ubrać w słowa. Czuliśmy się często zagubieni, czy nie

bem rozmawialiśmy o chęci przyjęcia dziecka przez

jesteśmy zbyt surowi lub zbyt pobłażliwi dla niej. W re-

adopcję. Nasza droga zaprowadziła nas do KOAO,

lacjach z Anią i Maćkiem wszystko było spontanicz-

gdy Ania miała 5 lat, a Maciek 3. Chcieliśmy, aby panie

ne, a w stosunku do Marysi kosztowało nas to więcej

z ośrodka pomogły nam odpowiedzieć na pytanie, czy

wysiłku. Było nam z tym źle, wstydziłam się przyznać

przysposobienie dziecka byłoby dobrą decyzją w na-

do tego przed innymi. Opowiedziałam o tym bliskiej

szej sytuacji. W rezultacie, rok później byliśmy już po

osobie, która jest psychologiem. Odpowiedziała mi

kwalifikacji i czekaliśmy na najważniejszy telefon... Ten

wtedy: „Jabłoń może urodzić jedynie jabłko, nigdy nie

czas był nam wszystkim bardzo potrzebny, aby przy-

urodzi gruszki. Musisz zaakceptować to, że Marysia

gotować się do nowej rzeczywistości. Potrzebowali go

nie jest dla was »jabłkiem« tylko »gruszką«. Najważ-

zwłaszcza moi rodzice, którzy na początku nie potrafili

niejsze, żeby przyjąć prawdę.” Zapewniła mnie, że

zaakceptować naszej decyzji. Czekaliśmy na dziecko

pomimo naszych odczuć, nie jest to krzywdzące dla

z otwartymi sercami i pustą szufladą... Nie mogliśmy

Marysi. Najważniejsze, żeby przyjąć prawdę i znaleźć

nic przygotować wcześniej, bo wiedzieliśmy tylko tyle,

w sobie zgodę na wszelkie wypływające z niej konse-

że będzie to dziecko w wieku od 6 tygodni do 3 lat.

kwencje. Wkrótce potem Marysia zaczęła poznawać

Dwa miesiące później telefon zadzwonił. Usłysze-

swoją historię oglądając zdjęcia z wczesnego dzie-

liśmy, że 450 km od nas czeka mała, 15-miesięczna

ciństwa. Tym sposobem ona również, odkąd sięga

dziewczynka. Dowiedzieliśmy się, że ma niebieskie

pamięcią, uczy się żyć z prawdą o swoim pochodze-

oczy, 8 ząbków i małe opóźnienie w rozwoju niezna-

niu. Mamy za sobą wiele rozmów i trudnych pytań,

nego pochodzenia (dwa lata później okazało się, że

ale mimo wszystko Marysia uważa, że to „fajnie” być

przyczyną było mózgowe porażenie dziecięce). Nasze

adoptowaną i traktuje to jako zupełnie naturalną sy-

spotkanie nie było wybuchem miłości od pierwszego

tuację. Wprawdzie Marysia jako jedyna spośród ro-

wejrzenia. Jednak kruszynka, która obdarzyła nas od

dzeństwa jest adoptowana, ale czuje się wśród nich

razu ogromnym zaufaniem, powoli zajmowała coraz

dobrze i naturalnie. Jednak, gdy urodził się upragnio-

większą część naszych serc. Uczucie i więź spokojnie

ny przez wszystkich Dominik, ośmioletnia wówczas

dojrzewały, aż mogliśmy nazwać je miłością. Nowe ro-

Marysia wyznała mi w sekrecie: „Szkoda, że on nie

dzeństwo, bliższa i dalsza rodzina – wszyscy przyjęli

jest adoptowany, byłoby mi raźniej...”.

Marysię bardzo naturalnie i ciepło.

Obecnie Marysia chodzi do szóstej klasy szkoły
publicznej. Największą trudnością, z jaką się teraz borykamy, są problemy z przyswajaniem wiedzy i dość
niska samodzielność. Nikt nie umie powiedzieć, czy
wynikają one z uszkodzeń okołoporodowych, czy są
odziedziczone po rodzicach biologicznych. Najważniejsze dla nas jest to, że Marysia zawsze ma wokół
siebie bliskie koleżanki. Bez dyplomów naukowych
da się żyć, ale bez przyjaciół nie... Dlatego przede
wszystkim pracujemy nad samodzielnością i dbamy
o relacje z bliskimi jej osobami. Mamy nadzieję, że pomimo trudności, na jakie Marysia napotyka, wyrośnie
na szczęśliwą kobietę.
Monika i Artur Zarzyńscy
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Przez adopcję jesteśmy
rodziną

nasze dziewczynki, żeby ich świat był pełen radości,
przyjemności, ale też żeby był stabilny, poukładany
i bezpieczny. Dla mnie najważniejsze jest tworzyć naszym dzieciom ciepły dom, do którego kiedyś, jak już
dorosną i założą swoje rodziny, będą chciały wracać.

Nasza rodzina to Ania, Rafał, Karolinka, lat 8 i Zo-

Czy fajnie jest mieć siostrę?

sieńka, lat 3. Jesteśmy dojrzałym małżeństwem z kil-

Zosia: Tak, fajnie.

kunastoletnim stażem wspólnego życia (bycia razem

Karolinka: Czasem tak, czasem nie, ale więcej

zarówno w tych cudownych chwilach, jak i wspierania

jest na TAK. Więcej jest na TAK, bo można się z nią

się w trudnych momentach). Na przestrzeni lat mieli-

bawić. Na NIE jest wtedy, kiedy zabiera mi moje rze-

śmy różne wyobrażenia o tym, jaką będziemy rodziną,

czy. Bardzo chciałam mieć siostrę, aby móc się z nią

co będziemy robili w życiu.

bawić i aby nasza rodzina była duża. Kocham Zosię,

Często wieczorami po wieczornej modlitwie,
dziewczynki otwierają się i zaczynają nam opowiadać

bo jest moją siostrą, na którą bardzo długo czekałam.
To ja chciałam, aby Zosia miała takie imię.

nie tylko o swoim przeżytym dniu, ale o tym co jest

Rafał: Adopcja Karolinki była długo wyczekiwa-

dla nich ważne, co by chciały zrobić, co dostać. Nie

ną adopcją. Pojawienie się Karolinki w naszym domu

jest to tylko rachunek sumienia dnia, ale też mnóstwo

całkowicie zmieniło nasze dotychczasowe życie.

pytań, w tym pytania o adopcję. Karolinka jest bardzo

Tak chyba zawsze bywa przy pojawieniu się dziecka

ciekawa, potrafi powtarzać pytania i utwierdzać się

w domu. Radość i wielkie szczęście! Każdego dnia

w tym, że to, iż jesteśmy rodziną, było nam pisane.

utwierdzamy się w przekonaniu, że druga adopcja

Szczególnie po comiesięcznych spotkaniach rodzin

była równie ważna i upragniona. Zosieńka jest takim

adopcyjnych pytania o adopcję powracają. Kiedy już

dopełnieniem naszej kochanej rodziny. Zosia każdego

nasze dziewczynki śpią, to siadamy i rozmawiamy

dnia daje nam wszystkim radość.

o tym, co przeżyliśmy danego dnia. W tym biuletynie

Ania: Obie nasze dziewczynki są wymodlone, wy-

wspólnie chcielibyśmy opowiedzieć, co teraz czujemy,

czekane i wymarzone. Matka Boska wysłuchała moich

o czym myślimy, co jest dla nas ważne.

modlitw i obdarzyła mnie dobrym i mądrym mężem

Czym jest dla Ciebie rodzina, czy rodzina jest dla
Ciebie ważna?

i wspaniałymi córkami. Karolcia jako ta starsza w pewnym momencie zauważyła, że inne dzieci mają rodzeń-

Karolinka: Moi bliscy, Zosia, rodzice i dziadkowie.

stwo i ona sama zapragnęła mieć siostrę. Uznaliśmy, że

Rodzina jest ważna, ponieważ rodzina spełnia różne

skoro ona jest gotowa, to przyszedł czas na ponowne

moje marzenia, bo z rodziną miło spędza się czas.

zostanie rodzicami, o czym zawsze myśleliśmy, chcieli-

Rafał: Dla mnie nasza rodzina to jedność; to na-

śmy, żeby nasza rodzina była większa. Niestety, na Zo-

sza obecność na co dzień jest motywacją do opieki,

się musieliśmy długo czekać, ale skoro taka wola nieba

działania i życia. Rodzina to nieodłączne szczęście

… to cierpliwie czekaliśmy. W końcu pojawiła się nasza

i uśmiech, który jest każdego dnia na twarzy, gdy pa-

Gwiazda, która obecnie daje nam wszystkim mnóstwo

trzę na dorastające dziewczyny. Radość z tego, czego

radości i uśmiechu, choć początki nie były łatwe. Po-

codziennie się uczą i jak radzą sobie. Nawet w chwi-

jawiła się zazdrość ze strony starszej siostry, dlacze-

lach słabości rodzina daje poczucie bezpieczeństwa.

go musi czekać, bo Zosię trzeba przewinąć, bo Zosię

Bliskość żony i jej dobroć oraz nieustanne wspieranie

trzeba nakarmić, bo Zosię trzeba uśpić…. Z czasem

daje mi poczucie tego, iż razem możemy wszystko

jest coraz lepiej i teraz, jak już dziewczynki są większe

zrobić, a nasza miłość jest w stanie dokonać rzeczy

i mogą się wspólnie bawić, to ta zazdrość pojawia się

na pozór niemożliwych.

coraz rzadziej i już o inne rzeczy, bardziej materialne.

Ania: Dla mnie nasza rodzina jest najważniejsza.

Czym jest adopcja dla Ciebie?

Ktoś powie, że to banał, że trzeba być nowoczesnym

Karolinka: Przez adopcję jesteśmy rodziną, bo

i stawiać na siebie, realizować się, robić karierę i speł-

pani z ośrodka zadzwoniła do was, że już jestem na

niać swoje marzenia, a dla mnie najważniejsze są

świecie i od 9 lat jesteśmy rodziną. To dobrze, że do
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was pani zadzwoniła. Bardzo czekaliście na mnie.
Czym są dla Ciebie spotkania rodzin adopcyjnych? Czy lubisz na nie
chodzić?
Zosia: Tak, lubię i najbardziej mi
się podoba tam mikrofon.
(Pewnie dlatego, że ostatnio Zosia śpiewała kolędy do mikrofonu).
Karolinka: Lubię chodzić do Św.
Floriana, bo tam jest Piotrek i można
pomodlić się za rodzinę. Troszkę dlatego, że są ciastka, ale tylko troszkę.
Adopcja jest dla mnie najważniejsza,

Jak najbardziej lubisz spędzać czas?

bo ja jestem adoptowana.

Karolinka: Lubię grać na pianinie, lubię spędzać

Rafał: Dla mnie spotkania rodzin adopcyjnych to

czas z rodziną, bo ją bardzo kocham, lubię wspólne

przede wszystkim wspólna modlitwa, modlitwa we

wycieczki, najbardziej w góry, gdzie są piękne widoki.

wspólnocie. Jest to również czas na spotkanie znajo-

Rafał: Czas spędzany z rodziną to jest najlepszy

mych, wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim

czas każdego dnia. Dużo śmiechu, rozmów i bliskość

obserwowanie, jak nasze pociechy szybko rosną.

powoduje, iż jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie waż-

Dziewczynki z utęsknieniem odliczają kolejne niedzie-

ne, abyśmy byli razem i nie tylko wspólnie spędzali

le do naszych spotkań.

czas na zabawie, ale również wspólnie dzielili się co-

Ania: Oprócz wspólnej modlitwy, jest to dla mnie

dziennymi obowiązkami.

miejsce, w którym mogę pokazać naszym dzieciom,

Ania: Lubię patrzeć jak rosną nasze dziewczyn-

że ich historia jest taka, jak wielu innych dzieci, że nie

ki, jak się zmieniają, jak nabierają nowych doświad-

tylko one są adoptowane; ponadto, mamy możliwość

czeń. Lubię wspólne chwile, czy to w zaciszu naszego

spotkania ze znajomymi, z którymi przechodziliśmy tę

domu, czy gdzieś na jakiejś wycieczce. Najważniej-

samą drogę, wspólnie byliśmy na kursie czy poznania

sze, by być razem.

nowych osób, które dołączają do naszej wspólnoty.

Ania, Rafał, Karolinka oraz Zosia

Jesteśmy rodzicami adopcyjnymi
trójki wspaniałych dzieci.
Każdy dzień z nimi jest inny i przynosi nowe doświadczenia. Nasze pociechy są bardzo do siebie podobne,
choć każde z nich jest inne. Bardzo lubią swoje towarzystwo, wspólnie się bawią i mają mnóstwo pomysłów. Są jak
papużki nierozłączki. Jeżeli się kłócą, nie trwa to długo, bo jedno bez drugiego żyć nie może. Ich pasją jest śpiew.
Zwracanie na siebie uwagi jest na porządku dziennym; podobnie jak zapewnianie ich o naszej miłości, że
każde z nich jest dla nas równie ważne.
W budowaniu i umacnianiu naszych więzi pomaga nam wiara w Boga. To ona daje siłę, uczy miłości, pomaga
w trudnych chwilach, które też przychodzą.
Dzień, w którym Bóg wybrał nas na rodziców Tej Trójeczki, to błogosławiony dzień.
Rodzice Wspaniałej Trójeczki
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Ale to będzie Wasze
dziecko

działania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego dwie
pary spośród jej znajomych adoptowały dzieci z pomocą tego ośrodka. Pomyśleliśmy, że warto zgłosić
się do ośrodka adopcyjnego „z polecenia”. Co więcej
sam fakt, że to katolicki ośrodek, dawał nadzieję na to,

Wiadomość o chorobie, która rozwijała się bezob-

że zostaniemy potraktowani z pełnym zrozumieniem.

jawowo, powaliła nas na kolana. Lekarze nie pozosta-

Kiedy przeszukuje się Internet w poszukiwaniu infor-

wiali złudzeń; zajście w ciążę było praktycznie niemoż-

macji o adopcji, natrafia się głównie na dwa rodzaje

liwe. Sytuacja zdawała się być bez wyjścia. Nadzieja

informacji: o procedurach niemalże nie do przejścia

przeplatała się z kolejnymi rozczarowaniami. Próbo-

i o niewyobrażalnie długim czasie oczekiwania na

wać zajść w ciążę można było bez końca. W Interne-

dziecko. Mimo wszelkich niedogodności, jakie miały

cie pełno było złotych porad. Część z nich u nas się

nas spotkać, uznaliśmy, że adopcja jest naszą jedyną

nie sprawdziła, część w naszej opinii była stratą czasu

nadzieją, że nie ma co czekać na cud. Choć prawda

lub pieniędzy. Początkowo, nadal się lecząc i próbując

jest taka, że właśnie dzięki adopcji doświadczyliśmy

wyluzować, w rozmowach z rodziną wtrącaliśmy cza-

cudu. Pierwszy telefon do ośrodka całkowicie utwier-

sem: „Najwyżej nie będziemy mieć swojego dziecka,

dził nas w naszym postanowieniu. Kiedy powiedzia-

tylko adoptujemy”. Powoli przyzwyczajaliśmy się do

łam, że nie możemy mieć swoich dzieci i chciałam się

tej myśli. Nie kryliśmy się przed rodziną i znajomymi

dowiedzieć czegoś więcej o adopcji, pani powiedziała

z naszymi problemami zdrowotnymi. Woleliśmy, żeby

mi: „Ale to będzie wasze dziecko”. Dalej było już ła-

nasi bliscy wiedzieli, co się dzieje. Uniknęliśmy pytań

twiej. Przyjęliśmy kwestię procedur jako pierwszego

i sugestii, że najwyższy czas na dziecko, jednocze-

etapu nowej drogi do rodzicielstwa. Samo zebranie

śnie dostając pełne wsparcie. O naszych problemach

dokumentów nie było problematyczne. Przeszliśmy

dowiedziała się również moja matka chrzestna… i tu

szereg rozmów z pracownikami ośrodka, test psycho-

zaczęła się nasza droga do adopcji. Na początku

logiczny, wizytę w domu. To wszystko, choć może nie
było szczytem komfortu dla naszej prywatności, było
do przejścia. Dostaliśmy kwalifikację wstępną i zostaliśmy skierowani na szkolenie. Prawda o szkoleniach
jest taka, że każdemu rodzicowi, czy adopcyjnemu
czy biologicznemu, by się one przydały. Na nasze
dziecko czekaliśmy około 9 miesięcy od decydującej
kwalifikacji. Mimo, że czekaliśmy, telefon był zaskoczeniem. Nie ma „właściwego momentu na dziecko”.
W życiu zawsze się coś dzieje i w naszym przypadku
był to rodzinnie i zawodowo gorący okres. Ale w tym
momencie czas się dla nas zatrzymał. Kiedy przed poznaniem synka przyjechaliśmy na rozmowę do ośrodka adopcyjnego, otrzymaliśmy wiadomości o jego pochodzeniu i stanie zdrowia. Słuchając tych informacji
tylko przez chwilę czuliśmy niepokój. Nie mieliśmy
żadnych wątpliwości, że chcemy poznać nasze dziecko. Następnego dnia po rozmowie w ośrodku adopcyjnym poznaliśmy Go. Był malutki i taki uroczy. Był
spokojny, nie płakał, co najwyżej cicho pomrukiwał.
Przez pierwsze dni jeździliśmy do rodzinnego domu
dziecka. Po około tygodniu mogliśmy zabrać synka
do domu. Byliśmy bardzo szczęśliwi.
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Jednak pierwsze kilka dni synka w domu okazały

od zawsze. Kochamy go najmocniej na świecie, cała

się i dla nas, i dla niego koszmarnie ciężkie. Z per-

rodzina go uwielbia. Jest rezolutny, wesoły, pomysło-

spektywy czasu odnosimy wrażenie, że wyrwaliśmy

wy, rozczulający. Bardzo dobrze i szybko się rozwija,

go z letargu, w którym był przez pierwsze tygodnie

zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Obecnie zgłosili-

swojego życia. Maluszek już pierwszej nocy odreago-

śmy się do naszego ośrodka adopcyjnego po pomoc

wał przeprowadzkę. Nagle okazało się, że dziecko

w adopcji drugiego dziecka. Adopcja jest dla nas nie-

jednak płacze i to całkiem głośno. Nie spaliśmy przez

samowitą drogą do rodzicielstwa, jedyną w swoim ro-

pierwszych kilka nocy. Mały spał niespokojnie, wybu-

dzaju. Mamy świadomość, że jako rodzice adopcyjni

dzał się, kręcił się po całym łóżeczku. To były trud-

możemy napotkać na różne trudności zdrowotne czy

ne dla nas dwa tygodnie. Szczęście mieszało się ze

wychowawcze… ale kto ich nie ma? Zdarzają się rów-

zmęczeniem, brakiem doświadczenia i nieznajomo-

nież w rodzinach „biologicznych”. Chcemy poświęcić

ścią naszego dziecka. Później było lepiej. Z każdym

naszym dzieciom życie, dać miłość, pomoc, wsparcie.

dniem poznawaliśmy nasze dziecko, coraz mocniej

Chcemy ich szczęścia.

zakochiwaliśmy się w synku. Synek jest już z nami

Małgorzata i Daniel

prawie 17 miesięcy. Czujemy się tak, jakby był z nami

Przygoda, przygoda….

Zmienialiśmy swoje życie również w bardziej przyziemnym wymiarze. Żeby zapełnić pustkę wynikającą
z braku dzieci, zaczęliśmy realizować marzenia, które

Kiedy zaczęła się nasza przygoda? Trudno powie-

dotychczas odsuwaliśmy na dalszy plan. Zaczęło się

dzieć. W dniu kiedy przywieźliśmy naszą adoptowaną

próbowanie nowych rzeczy: szukanie hobby, podró-

córkę do domu? Nie, wcześniej. Może kiedy zdecy-

żowanie po świecie, uprawianie sportów, nauka języ-

dowaliśmy się na adopcję? To też byłaby nieprawda.

ków. Spełnialiśmy się również na polu zawodowym.

Więc zacznijmy od naszego ślubu w 2006 roku…

Był czas na uporządkowanie własnej przeszłości i po-

a właściwie to parę lat wcześniej, kiedy zaczęliśmy

radzenie sobie z wpływem, jaki ona na nas wywarła.

planować wspólne życie. Miał być ślub, potem dom

Przyświecało nam hasło, że „nigdy nie jest za późno,

z ogródkiem i dwójka dzieci. W sumie takie marze-

żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo.”

nia to nic dziwnego. Nawet nieźle nam szła realiza-

Czy całe to szaleństwo aktywności było tylko

cja naszego planu. Aż do momentu, kiedy na świecie

próbą zapełnienia pustki po wciąż niezrealizowanym

miały pojawić się dzieci. Najpierw było zaskoczenie

marzeniu o dziecku? Czasami tak na to patrzyliśmy,

i rozczarowanie, potem lekarze, badania, diagnozy,

bo wszystkie te rzeczy przynosiły zaspokojenie tylko

nadzieja... Ale to wszystko pewnie już znacie…

na chwilę. Teraz widzimy, że wydarzenia, jakie zaszły

Nie poddawaliśmy się łatwo. Konsekwentnie po-

w tamtym okresie naszego życia, zmieniły nas na lep-

dejmowaliśmy coraz to nowe próby leczenia niepłod-

sze. Nauczyły wytrwałości, otwartości, przełamywa-

ności. Z czasem jednak wachlarz akceptowalnych

nia stereotypów i podejmowania wyzwań. Oczekując

przez nas metod kończył się. Po kilku latach zaczę-

na dziecko staraliśmy się wykorzystywać dany nam

liśmy się zastanawiać, co jest nie tak z naszym pięk-

czas w możliwie najlepszy sposób. To był nasz spo-

nym planem? Dlaczego Pan Bóg nie chce nam dać

sób przygotowania się do rodzicielstwa, bo „szczęśli-

dzieci? Co w tym złego, że chcemy być rodzicami?

we dziecko to takie, które ma szczęśliwych rodziców”.

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania bardzo zbli-

Choć temat adopcji pojawiał się w naszych roz-

żyło nas do Pana Boga. Nawiązaliśmy z Nim relację,

mowach jeszcze w okresie narzeczeństwa, to podję-

która trwa do dzisiaj. Znaleźliśmy wspólnotę, która

cie ostatecznej decyzji nie przyszło nam łatwo i zajęło

bardzo pomaga nam rozwijać naszą wiarę indywidu-

sporo czasu. Do dzisiaj nie znamy przyczyny naszej

alnie i w małżeństwie.

niepłodności. Myśl o przerwaniu leczenia i wejściu na
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drogę adopcji traktowaliśmy początkowo, jako pójście

braków rozwojowych nie będzie można już uzupełnić

na łatwiznę (o naiwni!), jako przejaw braku zaufania do

czy nadrobić – adoptowane dziecko i adopcyjni rodzi-

Pana Boga, że wreszcie da nam upragnione dziecko,

ce będą musieli nauczyć się z nimi żyć.

tylko musimy jeszcze trochę powalczyć, poczekać.

To wszystko zmieniło nasze myślenie o adopcji.

Po siedmiu latach leczenia i oczekiwania zaczęło nam

Z jednej strony pojawiły się obawy o to, czy damy radę

przychodzić do głowy, że może Boży plan dla nas jest

podołać wyzwaniu, a z drugiej ogromna determinacja,

trochę inny. Po przeczytaniu kilku książek o adopcji

aby uratować dziecko, które może gdzieś już na nas

i długich małżeńskich rozmowach umówiliśmy się na

czeka. Z takim nastawieniem doczekaliśmy końca

pierwsze spotkanie w Katolickim Ośrodku Adopcyj-

kursu, dostaliśmy kwalifikację i rozpoczęliśmy okres

nym. A tam pewna bardzo sympatyczna pani bardzo

oczekiwania na dziecko. Choć nie czuliśmy się per-

rzeczowo wyjaśniła nam, przed jakim wyzwaniem sta-

fekcyjnie przygotowani, z wielką ciekawością i otwar-

jemy. Zdaliśmy sobie sprawę, że prawdziwa przygoda

tością czekaliśmy na nowego członka rodziny.

dopiero się zaczyna. Wszystko, co było do tej pory,

Telefon z ośrodka adopcyjnego zadzwonił na po-

wydawało się tylko przygotowaniem do zadania, jakie

czątku 2016 roku. Opowiedziano nam o 9-miesięcz-

nas czeka.

nej dziewczynce ze zdiagnozowanym FASD (Spek-

Kurs w ośrodku adopcyjnym jeszcze bardziej nam

trum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Oceny

to uświadomił. Starano się nas zapoznać, czy choć-

stanu zdrowia i rozwoju napisane językiem lekarzy

by zasygnalizować nam, jakie problemy zdrowotne,

i psychologów nie dodawały otuchy. Ciągle pona-

rozwojowe czy psychologiczne, mogą mieć dzieci

wiane pytania: „Czy jesteście Państwo pewni?”, dały

oddawane do adopcji. Otwieraliśmy szeroko oczy po-

nam do myślenia i uświadomiły powagę sytuacji. Jed-

znając wpływ używania przez kobietę w ciąży alkoho-

ną decyzją, jednym „TAK” zmieniamy na zawsze życie

lu, papierosów czy narkotyków na rozwijającego się

nasze i życie małego człowieka.

małego człowieka. Dowiedzieliśmy się, że pierwszych

Wszelkie wątpliwości zniknęły, kiedy przyniesio-

miesięcy życia bez kochających rodziców nie da się

no nam nie jakąś „dziewczynkę”, ale naszą Zuzkę

łatwo nadrobić, pomimo że dziecko przecież tego „nie

– okruszynkę, przestraszoną kaczuszkę, dopiero co

pamięta”. Poinformowano nas również, że niektórych

obudzoną z drzemki, ubraną w przymałą sukienkę

NASZE RODZINY

63

i ze świeżą kupą w pieluszce. Tak… kupa zdecydo-

spacery w chuście, huśtanie bez końca. Chodzić za-

wanie rozładowała napiętą sytuację. Następne dni to

częła już w wieku 14 miesięcy i to w pięknym stylu,

załatwianie papierów, szalone robienie zakupów (np.

bo na bosaka po trawie. Wspólnie przełamywaliśmy

kurtka o dwie zimy za duża) i intensywne poznawanie

różne lęki i strachy: wiatr na dworze, papkowate je-

naszej córki. Zuzia jeszcze nie siedziała samodziel-

dzenie, powierzchnie szorstkie i gładkie.

nie, nie raczkowała i ogólnie była takim małym „Smu-

Nie zapominając o wskazówkach wyniesionych

teczkiem”. Każda zmiana pomieszczenia była dla niej

z kursu adopcyjnego, staraliśmy się przypatrywać

nieprzyjemnym wydarzeniem, na wiatr na spacerze

rozwojowi córki z uwagą i wnikliwością. Trafiliśmy do

reagowała paniką i płaczem. O przytulaniu nie było

fundacji FASADA, gdzie zespół wspaniałych ludzi ba-

nawet mowy. Zobaczyliśmy, że przed nami dużo pra-

dał, mierzył i obserwował Zuzię, udzielając kolejnych

cy, a przed Zuzką jeszcze więcej.

fachowych rad i wskazówek.

Sądową sprawę adopcyjną wspominamy tylko

Na niektóre radości przyszło nam długo czekać.

jako lekko stresującą formalność. Za to sukcesy na-

Pierwsze zaangażowane przytulenie przyszło po oko-

szej córki pamiętamy bardzo dokładnie. Z przyjemno-

ło roku, pierwszy samodzielny pocałunek jeszcze póź-

ścią obserwowaliśmy, jak Zuzia wystrzeliła rozwojowo

niej. Budzący przerażenie czerwony odkurzacz długo

do przodu. Przyszedł czas na siedzenie, raczkowanie,

nie dawał się oswoić. Dwa miesiące zajęły próby użycia plecaka-nosidełka, aż Zuzka nabrała odwagi, aby
zacząć zwiedzać świat na plecach taty. Z niektórymi
problemami zmagamy się dalej: z jednymi pewnie
w końcu sobie poradzimy, z innymi, jak z balastem
w plecaku, Zuzka pójdzie przez życie.
Kiedyś, starając się o biologiczne dziecko, modliliśmy się o cud. Teraz wiemy, że jest nim życie naszej
Zuzi i jej szybki rozwój, wbrew początkowym diagnozom. My też jesteśmy częścią tego cudu – czy można
sobie wyobrazić lepszą rolę niż bycie współpracownikiem Pana Boga w tworzeniu cudów. Wiemy, że
wszystko jest możliwe. Utwierdza nas w tym nasza
córka krzycząc z fotelika rowerowego: „Tato, szybciej!”
(gdy my pamiętamy, że dawniej nie mogliśmy wychodzić na spacer przy wietrznej pogodzie) albo gdy
ciężko ją dogonić na bieszczadzkiej połoninie (a niegdyś na wyjście ze swojej sali na korytarz reagowała
strachem i płaczem). Wierzymy w Zuzkę, gdy śmiga
wokół nas na hulajnodze i gdy skacze bez wahania
w nasze ramiona z krawędzi basenu, ale także wtedy,
kiedy rzuca ze złością kredką, „bo jej nie wychodzi”.
Wierzymy, że wspólnie możemy przeżyć jeszcze niejedną wspaniałą przygodę.
Rodzice Zuzki
Ps. Przygoda się nie kończy: od roku czekamy na
drugie dziecko – drugi etap naszej podróży przez rodzicielstwo.
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Jak zmieniło się nasze
życie wiarą od czasu
adopcji

mocno o dziecko. Bardzo chcieliśmy móc ochrzcić
zarówno jego, jak i córcię, która urodziła się niecałe
trzy lata później.
I tak się stało, chrzest był dla nas piękną uroczystością, włączającą nasze dzieci w rodzinę, ale też
my jako rodzina zakotwiczyliśmy się wtedy na dobre

Kiedy blisko 15 lat temu zgłaszaliśmy się do ośrod-

w Kościele, w parafii.

ka adopcyjnego, świadomie wybraliśmy ośrodek ka-

Od początku czuliśmy, że nasze dzieci potrzebują

tolicki. Bardzo chcieliśmy, by Pan Bóg był obecny

nas, zakorzenienia w szerszej rodzinie, ale też bardzo

w tym całym procesie, już wtedy nie wyobrażaliśmy

potrzebują wiary na tej naszej adopcyjnej drodze. I tak

sobie, by móc sprowadzić adopcję tylko do psycholo-

staliśmy się dla siebie nawzajem jej nauczycielami.

gii, prawa, do zwykłej machiny urzędniczej. Czuliśmy,

Nie wyniósłszy takiego doświadczenia z naszych ro-

że jest to droga dana nam od Pana Boga, na której On

dzinnych domów, bardzo pragnęliśmy od początku

prowadzi nas za rękę, a my i nasze dzieci jesteśmy dla

znaleźć swoje miejsce jako rodzina w Kościele, uczyć

siebie wzajemnie darem od Niego i z biegiem czasu

nasze dzieci radosnego, autentycznego życia wiarą.

coraz bardziej widzimy to Jego prowadzenie i Jego

Po pierwszym zachłyśnięciu się atmosferą rodzin-

Obecność w naszej rodzinie. Choć nasze życie wia-

nej sielanki, przyszła codzienność, a wraz z nią kło-

rą ograniczało się wtedy do niedzielnej Mszy Świętej,

poty z pracą, choroby dzieci i naszych rodziców. Im

a do priorytetów należało raczej urządzanie pokoików

więcej trudności się pojawiało, tym częściej wracało

i planowanie, jakie zabawki kupimy dzieciom lub gdzie

do nas pytanie pani Beatki, z którą mieliśmy jedną

spędzimy wakacje, to już wtedy czuliśmy mocno, że

z preadopcyjnych rozmów w ośrodku: „Czy jesteście

jako rodzina potrzebujemy Pana Jezusa, Kościoła,

państwo w jakiejś wspólnocie? To bardzo ważne mieć

wiary. Szybko jednak odkryliśmy, jak bardzo Pan Bóg

wspólnotę.” Inspirując się również tą rozmową, często

nas zaskakuje i nie spodziewaliśmy się zupełnie, że

pytaliśmy księży w naszej parafii o jakąś propozycję

doświadczenie Jego obecności i opieki w naszej ro-

wspólnoty dla naszej grupy wiekowej, a ponieważ

dzinie może stać się tak konkretne i codzienne.

było więcej chętnych, powstała grupa małżeństw.

Nasz syn pojawił się niedługo po śmierci Jana

Gdy dzieci miały 3 lata i rok, my znaleźliśmy wspól-

Pawła II, za którego wstawiennictwem modliliśmy się

notę małżonków o podobnych wartościach, priorytetach, z którymi mogliśmy
modlić się razem, dzielić
radości i problemy rodzinne.
Mimo że wspólna modlitwa małżeńska nie była dla
nas na początku łatwa, zaczęliśmy się modlić razem
z dziećmi. Okazało się, że
często to one uczyły nas,
jak modlić się razem z ufnością i prostotą: prosić, dziękować, przepraszać. One
nie komplikują, a obecność
Pana Boga w ich życiu jest
dla nich oczywista i piękna.
I córcia i syn przygotowywali

się

indywidualnie

do przyjęcia Wczesnej Ko-
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munii Świętej. To był dla nas piękny czas, znacznie
większa część przygotowania dzieci spada wtedy
na rodziców, odbywa się w domu i dzięki tej łasce
bardzo wzmocniliśmy nasze więzi, ale też mieliśmy
szansę na nowo odkryć moc tego sakramentu w naszym życiu.
Przygotowując się razem z synem, który miał
wtedy 6 lat, odkryliśmy radość wspólnego czytania
Pisma Świętego i to stało się naszą wielką przygodą. Kończyliśmy jedną Biblię dla dzieci i zaczynaliśmy następną. I tak: wspólne czytanie Biblii, modlitwa Słowem Bożym i dzięki temu odkrywanie Bożej
obecności w naszym życiu, razem z Nim nauka miłości, służby, przebaczania, słuchania i poznawania
siebie nawzajem oraz Pana Boga, stały się nieodłączną częścią naszego życia. To w Słowie Bożym
szukamy odpowiedzi na nasze pytania, problemy,
z Nim przeżywamy naszą codzienność. Obie Wczesne Komunie pomogły nam przeżyć tę uroczystość
spokojnie, świadomie, radośnie, bez komercyjnej
otoczki, dając nam okazję do wielu rozmów i spędzenia wspólnego czasu.
Wielką radość sprawia nam dziś obserwowanie
naszych bardzo szybko dorastających dzieci, które
z wiekiem, będąc już w starszych klasach szkoły podstawowej, mają piękną, autentyczną wiarę. Pan Jezus
jest dla nich kimś bliskim i obecnym, komu ufają, kto
pomaga im zrozumieć historię ich życia, historię naszej rodziny.
Na tej drodze spotykamy wiele zwyczajnych, małych-wielkich trudności szkolnych, środowiskowych,
materialnych, tych, które niesie codzienne życie, ale
z im większą ufnością powierzamy je Panu Bogu,
tym bardziej doświadczamy każdego dnia Jego prowadzenia, w konkrecie życia, w poszukiwaniu miejsc
na wspólne wakacje, w przeprowadzce do większego
mieszkania, o którym nawet nie marzyliśmy, a które
pojawiło się z Bożą pomocą.
Niedawno znajomy ksiądz w obliczu jakiegoś wyzwania powiedział: „Pan Bóg dał powołanie, da i siły
do jego realizacji”. Wierzymy dziś mocno, że obdarzając dzieci i rodziców sobą nawzajem poprzez adopcję,
Pan daje nam pakiet Wiary, Nadziei i Miłości do pięknego przeżycia tego powołania.
Zuzanna i Waldemar

Tak na Serio (TnS) to ogólnopolska inicjatywa,
która ma na celu promowanie małżeństwa, jako powołania i związku opartego na relacji z Bogiem. TnS
skierowane jest zarówno do małżeństw, jak i narzeczonych, par oraz singli – wszystkich tych, którzy do
tematu małżeństwa podchodzą na serio.
Punktem kulminacyjnym naszych działań są spotkania, które odbywają się co roku pod hasłem Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa Tak na
Serio. Rozpoczyna się on w Wigilię Zesłania Ducha
Świętego, a kończy w Uroczystość Trójcy Świętej.
W trakcie Tygodnia organizujemy spotkania, na których poruszamy tematy m.in. dialogu małżeńskiego,
przysięgi małżeńskiej, wartości życia, płodności, czy
rodzicielstwa (w tym również adopcji). Każdemu spotkaniu towarzyszy intencja danego dnia oraz modlitwa. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a tydzień później
błogosławieństwo narzeczonych.
W ramach inicjatywy powstała też Modlitwa za Powołanych do Małżeństwa, którą odmawiamy w każdą
ostatnią sobotę miesiąca, czyli w Dzień Tak na Serio.
Projekt Tak na Serio został powołany z inicjatywy Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie),
wspólnoty zakonnej założonej przez Czcigodnego
Sługę Bożego o. Franciszka Marię od Krzyża Jordana.
W Warszawie spotkania odbywają się obecnie
w Parafii NMP Matki Zbawiciela (ul. Olimpijska 82/84)
Koordynator Krajowy: ks. Maciej Dalibor SDS
https://taknaserio.com
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Dziewczynka
z Wielkiego Domu
Nic nie dzieje się przypadkiem. Płynąc rzeką życia

wychowującymi dzieci niepełnosprawne. W kwietniu
1998 roku rozpoczęłyśmy wspólny życiowy rejs jako
rodzina zastępcza (najpierw niespokrewniona, potem
zawodowa specjalistyczna).
Mała dziewczynka w małym domu

spotykamy kolejne osoby i sytuacje. Kogo i co weź-

Początki były trudne, obie byłyśmy debiutantka-

miemy na pokład, co ominiemy lub przegapimy? De-

mi – Sylwia w roli dziecka w rodzinie, ja w roli matki.

cyzja w dużej mierze zależy od nas.

Sylwia miała wtedy dwa i pół roku. Była wystraszona
i niedostępna. Bała się wielu rzeczy: ruchu ulicznego,

Mała dziewczynka w Wielkim Domu

zwierząt, mycia włosów, burzy. Nie umiała gryźć sta-

Z Sylwią, wówczas niespełna roczną dziewczyn-

łych pokarmów i początkowo nie chciała jeść nic poza

ką, spotkałam się po raz pierwszy w domu dziecka,

jajkami. Nie potrafiła też chodzić. Mówiła mało, tylko

w którym miałam praktyki studenckie. Był maj 1996

pojedyncze wyrazy. Zwiedzała dom – otwierała lodów-

roku. Po praktykach podjęłam pracę jako wychowaw-

kę i długo oglądała jej zawartość, potrafiła wpatrywać

czyni. Sylwia była jednym z wielu dzieci w grupie i po-

się w pralkę automatyczną przez cały cykl prania, za-

czątkowo nic nie wskazywało na to, że stanie się dla

glądała do szuflad. Niezbyt interesowały ją podsuwane

mnie kimś bardzo ważnym. Miała piękne, kręcone,

przeze mnie klocki, książeczki, puzzle czy inne zabaw-

ciemne włosy. Uśmiechała się do każdego. W jej krót-

ki. Wyjście z rutyny szpitalno-oddziałowej trochę trwało.

kim życiu wiele się wydarzyło: urodziła się z rozszcze-

Sylwia spała niezwykle czujnie. Budziła się wczesnym

pionym rdzeniem kręgowym, wodogłowiem, z poraże-

rankiem (w porze mierzenia temperatury i podawania

niem nóg; do tego dochodziły problemy urologiczne,

leków przez pielęgniarki). Nie odstępowała mnie na

alergie, bardzo częste infekcje. Już w pierwszej dobie

krok. Gdy byłam w toalecie, ona czekała pod drzwia-

życia była operowana. Wszystko to spowodowało

mi starając się zajrzeć przez otwory wentylacyjne do

opóźnienie w jej rozwoju psychofizycznym. Jednak

środka. Wszędzie nosiła ze sobą swoją ulubioną podu-

największą wyrwę stanowiła samotność. Nie miała

szeczkę, którą zabrała z domu dziecka. Miała ją w trak-

nikogo bliskiego. Bez mamy, bez taty, bez domu, bez

cie zabawy, spaceru, snu, przytulała się do niej w trak-

codziennej czułości i bezpieczeństwa. Znała jedynie

cie płaczu, gdy czegoś się przestraszyła. Była do niej

instytucje (szpitale i dom dziecka) ze zmieniającym

przywiązana bardziej niż do jakiegokolwiek człowieka.

się wciąż personelem, gdzie trudno dziecku nawiązać
z kimś dorosłym głębszą relację. Sylwia była nieufna,

Codzienność, która leczy

lękliwa, ale szukała kontaktu. I tak znalazła mnie.

Przyznam, że z początku chciałam pomagać Sylwii „za bardzo”. Chodziłyśmy do wielu specjalistów, na

Decyzja

fizjoterapię, basen, wyjeżdżałyśmy na turnusy rehabi-

A ja? Byłam wówczas u progu względnej stabili-

litacyjne, właściwie nie wystarczało czasu na zwykłe

zacji życiowej, skończyłam studia, podjęłam pracę.

życie. Przyszło otrzeźwienie. Codzienność w domu,

Nie myślałam o założeniu rodziny. Byłam sama. I oto

w rodzinie też leczy.

pojawił się przede mną mały człowiek z niemą prośbą

Sylwia miała ogrom przeżyć medyczno-szpital-

o miłość. Niewiele miałam do zaoferowania w sensie

nych. Drżała na widok człowieka w białym fartuchu.

bytowym, materialnym. Mogłam jedynie podzielić się

Jej małe ręce pokryte były zrostami skórnymi po wkłu-

swoim życiem, czasem, być obok, pomóc. Bałam się,

ciach wenflonów. Z tą traumą rozprawiła się w pewnej

żeby moja decyzja nie była oparta na chwilowych emo-

mierze sama. Miała dużą plastikową lalkę, którą na-

cjach. Te wątpliwości udało mi się pokonać w trakcie

zwała imieniem jednej z pielęgniarek z domu dziecka.

szkolenia w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym. Szcze-

To na niej, z wielką pasją i znawstwem, przeprowa-

gólnie ważne były dla mnie spotkania z innymi ro-

dzała różne operacje (a długopisem znaczyła szwy),

dzicami adopcyjnymi czy opiekunami zastępczymi,

zabiegi cewnikowania, masaże, ćwiczenia; najwięcej
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dawała jej zastrzyków. Trwało to wiele, wiele miesięcy.
Potem pasja zelżała.
W domowym zaciszu przerobiłyśmy też trudne pytania: „skąd jestem?” i „kto mnie urodził?” . Odpowiadałam na nie zgodnie z prawdą, że nie ja. „Urodziła Cię
inna mama”. „To teraz ty mnie urodź!” – domagała się
Sylwia. Odgrywałyśmy po wielokroć scenkę porodową.
Sylwia chowała się pod mój sweter. „Rosła”, ruszała
się, jechałyśmy do szpitala, potem rodziła się wyskakując spod swetra, a ja przytulałam mojego „noworodka”.
Przez prawie pięć lat byłyśmy tylko dla siebie. Był to
czas bardzo intensywny, organizacyjnie, emocjonalnie,

Dorosłość

a także fizycznie. W mojej subiektywnej ocenie, wycho-

Obecnie, od ponad roku, Sylwia mieszka osobno.

wanie jednego niepełnosprawnego dziecka, z dodat-

Ma małe mieszkanie, niedaleko od nas. Radzi sobie

kowymi obciążeniami wynikającymi z sieroctwa, równa

samodzielnie. Niekiedy prosi o pomoc. Odwiedzamy

się urodzeniu i wychowaniu kilkorga zdrowych dzieci.

się wzajemnie, czasem wpada na obiad. Lubię u niej
być, jest tam cicho i spokojnie. Sylwia szuka swojego

Pełna chata

miejsca w życiu. Co będzie dalej – nie wiem. Ale mam

Kiedy Sylwia miała siedem lat, wyszłam za mąż.

nadzieję, że dokona dobrych wyborów.

Urodziła się nam córka. Mimo że Sylwia cieszyła się

Gdy zapytałam Sylwię, czy ona chciałaby napisać

z tych zmian, jednocześnia pojawiła się u niej zazdrość

parę słów na temat rodziny zastępczej, wzruszyła ra-

i strach, że zostanie odrzucona. Manifestowała to jaw-

mionami: „Mam zwykłe życie, rodzinę, normalność. Co

ną niechęcią, momentami agresją. Słowa zdawały się

tu opisywać?”. To był dla mnie największy komplement.

do niej nie docierać. I znów życie wypracowało roz-

Tak naprawdę nie wiem, kto więcej zyskał przez

wiązanie. Urodziłam jeszcze pięcioro dzieci. Zazdrość

te wszystkie wspólne lata, Sylwia czy ja? Ona dosta-

Sylwii uległa znacznemu rozwodnieniu. Straciła pozy-

ła dom, weszła do rodziny, ma braci i siostry. Ale ja

cję jedynaczki, ale zyskała siostry i braci.

też dostałam bardzo dużo. Obecność Sylwii otworzyła mnie na rodzinność. Z osoby samotnej stałam się

Nastolatka

mężatką, urodziłam dzieci. Zyskałam wielu przyjaciół.

Pierwsze lata nauki w szkole minęły dość gładko,

Z rzeczy przyziemnych – nauczyłam się gotować.

potem zaczęły piętrzyć się trudności. Sylwia lubiła pol-

Wiele pomysłów z czasów dzieciństwa Sylwii zasto-

ski, ale nie znosiła przedmiotów ścisłych. Do tego do-

sowałam w wychowaniu kolejnych dzieci: głośne czy-

szła pewna izolacja społeczna, poczucie inności, trud-

tanie książek, brak telewizora w domu.

ność w akceptacji własnego ciała. W starszych klasach

Rodzina zastępcza, którą tworzyłyśmy, wygasła

podstawówki, w gimnazjum i w liceum Sylwia przeszła

oficjalnie akurat w Dniu Matki. I tak historia zatoczy-

wiele operacji ortopedycznych, neurochirurgicznych.

ła koło. 13 maja 1996 roku Matka z Nieba pilnowała

Nieobecności pogłębiały trudności w szkole. Sylwia

przyjęcia Sylwii do domu dziecka, a 26 maja 2016

miewała okresy buntowniczego milczenia. Wypracowa-

roku ja doprowadziłam ją do „przystanku dorosłość”.

łyśmy wtedy sposób porozumiewania się za pomocą

Od Matki do matki. Ciągle pod czujną opieką. Zgod-

karteczek; w ważnych sprawach przysyłała mi e-maile.

nie z obietnicą słów z Księgi Psalmów wyrytych nad

Obudziła się też w niej potrzeba poznania swoich korze-

drzwiami wejściowymi do domu dziecka :

ni rodzinnych. Szukałyśmy jej biologicznych rodziców,

“Ojciec mój i matka moja

ale nie udało się z nimi spotkać. Za to Sylwia nawiązała

opuścili mnie,

kontakt ze swoją siostrą, babcią i kuzynami. Relacje te

ale Pan przyjął mnie”.

ostatecznie nie okazały się tak znaczące, jak Sylwia so-

Nic nie dzieje się przypadkiem.

bie to wyobrażała. Ale to jeszcze może się zmienić.

A.S.
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Nasza historia

czy chce, żebyśmy zostali jej rodzicami. Kasia załatwiła jednak za nas cały temat i gdy zadzwoniliśmy
do drzwi domu, w którym przebywała, powitała nas

Rodzina – słowo, na którym buduje się przyszłość
i marzenia. Zazwyczaj, zakładając rodzinę planuje się

okrzykiem „cześć mamo, cześć tato”. Do dziś pamiętam nasze zaskoczenie i… ulgę.

powiększyć ją o dziecko albo nawet kilkoro dzieci.

Dwa tygodnie później Kasia zamieszkała już z nami

I tak było w naszym przypadku. Pragnęliśmy tego od

i dopiero się zaczęło… Musieliśmy z dnia na dzień to-

początku naszego związku, zakładając także możli-

talnie przeorganizować swój czas i podjąć albo dopiąć

wość adopcji dziecka, nawet w przypadku posiada-

wiele decyzji. Jedna z nich dotyczyła mojej rezygnacji

nia dzieci biologicznych. Czas pokazał, że biologia

z pracy i pełnego skoncentrowania się na dziecku. Trze-

nie była dla nas łaskawa. Kontynuując jednak nasz

ba przyznać, że ciężko jest z góry założyć, ile czasu ma

plan powiększenia rodziny, po krótkim rekonesansie,

trwać ta przerwa, bo zależy to od potrzeb dziecka i bu-

skierowaliśmy kroki do Katolickiego Ośrodka Adopcyj-

dżetu domowego. Ponieważ Kasia potrzebowała wie-

nego, gdzie poczuliśmy, że jesteśmy we właściwym

le atencji, miała wiele pytań, duże braki w słownictwie

miejscu. Chodzi tu atmosferę ośrodka, podejście do

i początkowo lgnęła właściwie do wszystkich, postano-

tematu i każdej pary, kulturę rozmowy i jej komfort

wiliśmy, że moja przerwa w pracy potrwa około roku.

oraz wiele innych elementów, które mają wpływ na to,

Poświęcaliśmy jej każdą wolną chwilę: dużo chodzili-

jak kandydaci na rodziców przygotują się do adopcji.

śmy na spacery, graliśmy w różne gry, rozmawialiśmy

Siedmiomiesięczny kurs w KOA przeleciał błyska-

oraz wspieraliśmy ją w odrabianiu lekcji. Zdecydowali-

wicznie. W jego czasie uprzedzano nas, że adopcja

śmy bowiem, że po dwóch tygodniach laby, Kasia od

może czasami przebiegać bardzo szybko. My jed-

razu pójdzie do nowej szkoły. I w naszym przypadku był

nak byliśmy przekonani, że to na pewno nie będzie

to strzał w dziesiątkę, ponieważ córka szybko weszła

nasz przypadek. Tym bardziej adrenalina podniosła

w nowe towarzystwo, co dodało jej skrzydeł i wypełniło

się nam do granic możliwości, gdy dzień po informa-

lukę po utracie ukochanych koleżanek z poprzedniej

cji o kwalifikacji na rodziców adopcyjnych, otrzymali-

szkoły. Duże wsparcie otrzymaliśmy od kierownictwa

śmy kolejną wiadomość, iż ośrodek już „ma dla nas

szkoły, ponieważ błyskawicznie i bez problemu załatwi-

dziecko”, a konkretnie, chce nam przedstawić pewną

liśmy tam szereg formalności.

dziewczynkę. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo,

Natomiast nasi bliscy na pierwsze spotkanie z Ka-

okazało się, że warunki tej adopcji odbiegają od tych,

sią musieli poczekać dobry miesiąc, ale generalnie

podanych przez nas we wniosku. Przede wszystkim,

wszyscy przyjęli ją z otwartymi ramionami. Ona rów-

zaproponowano nam jedno dziecko, a nie dwoje.

nież ich polubiła i do nich przylgnęła.

Wiek dziewczynki był wyższy niż ten, jaki podaliśmy

Sprawnie poszło nam także sformalizowanie

we wniosku. Postanowiliśmy jednak spotkać się z nią

adopcji. Załatwiliśmy ten temat chyba w 3-4 tygo-

i nie trzymać się na siłę określonych przez nas pa-

dnie. Trochę trzeba było ponaciskać na urzędników,

rametrów, które ustaliliśmy bazując przecież tylko na

ale szczerze mówiąc byli otwarci na naszą sprawę.

swoich wyobrażeniach.

Mamy wrażenie, że słowo „adopcja” u wielu ludzi

Sami nie mogliśmy uwierzyć, w to co się dzieje,

otwiera serca.

ale już po pierwszym spotkaniu zdecydowaliśmy, że

W całej naszej historii mieliśmy wiele szczęścia,

chcemy zostać rodzicami przedstawionej nam, nie-

ponieważ otrzymaliśmy wsparcie w Fundacji Port,

malże 10-letniej, Kasi. Kasia byłą taka radosna i ser-

gdzie uzyskaliśmy bezcenną pomoc w postaci możli-

deczna, nawiązaliśmy z nią dobry kontakt, dobrze czu-

wości konsultacji zachowania Kasi i naszych wzajem-

liśmy się w swoim towarzystwie, stwierdziliśmy więc,

nych z nią relacji. Była to również jedyna profesjonalna

iż trzymanie się na siłę naszych pierwotnych założeń

pomoc, jaką otrzymaliśmy po adopcji. Naszym zda-

nie ma sensu. W międzyczasie odbyliśmy z Kasią kil-

niem, warto byłoby stworzyć więcej takich ośrodków,

ka rozmów telefonicznych i myśleliśmy intensywnie,

gdzie rodziny adopcyjne mogłyby regularnie otrzymy-

w jaki sposób przy następnym spotkaniu zapytać ją,

wać pomoc doświadczonych terapeutów.
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A jak wygląda nasza codzienność? Na początku Ka-

dystansowanie się do wielu spraw... Natomiast praca

sia była nad wyraz miła i ugodowa. Ciągle się przytulała,

ta często nie różni się w wielu aspektach od pracy

zwłaszcza do mnie, czyli do mamy. Była bardzo otwarta

z dzieckiem biologicznym. Różny jest natomiast ba-

na nowe towarzystwo – z każdym od razu nawiązywała

gaż negatywnych doświadczeń dziecka i o tym trzeba

kontakt. Ale tam głęboko w środku miała w sobie dużo

pamiętać i, kiedy to tylko możliwe, pokazywać mu jego

smutku, niepewności i niewiary w siebie. Często w kół-

mocne strony, podkreślać jego zdolności, zagrzewać

ko wspominała wybrane fragmenty ze swojego życia.

do działania i dawać jak najwięcej otuchy i miłości.

A my słuchaliśmy ze zrozumieniem, czasami zadając

Odpuszczać, a nie strofować, rezygnować z karania.

pytania albo po prostu pozwalając jej się wygadać.

Czy nam się to udawało? Powiem tak, wielu z tych za-

W trudnych dla niej chwilach, które notabene zdarza-

chowań i reakcji musieliśmy się nauczyć i ten proces

ły się prawie codziennie, płakała, „zawieszała się” albo

nadal trwa. Ale myślę, że jest duży progres.

urządzała histerię. Pozwalaliśmy jej wykrzyczeć się albo

Po około dwóch latach razem nie jesteśmy już

czekaliśmy aż ponownie będzie chciała z nami rozma-

w stanie wyobrazić sobie życia bez Kasi i kochamy ją

wiać. Staraliśmy się nie robić nic na siłę, ponieważ to nie

całym sercem. Żyjemy jak każda inna rodzina, dzieląc

miało żadnego sensu. W tym stanie nie odpowiadała

nasze radości i troski, kochając się, starając się stwo-

na żadne pytania, ani nie rejestrowała naszych monolo-

rzyć naszej córeczce jak najlepsze warunki do rozwo-

gów. Jakikolwiek nacisk powodował tylko jeszcze więk-

ju, pomagając jej zbudować poczucie własnej warto-

sze zamykanie się naszego dziecka.

ści i hierarchię wartości oraz ucząc ją samodzielności.

Na szczęście, powoli Kasia zaczęła reagować jak

Kasia odpłaca się nam miłością, przywiązaniem,

większość jej rówieśników, czyli buntować się, dys-

przytulasami, których nadal bardzo potrzebuje (na

kutować i upierać przy swoim, ale również częściej

szczęście), a także cytując bezbłędnie nasze własne

odpuszczać. Okresy ciszy, sięgające niegdyś godziny,

„mądrości” i żarty w ramach ciętej riposty (a podobno

czy też płacz i użalanie się nad sobą, powoli zaczę-

ma słabą pamięć). Myślę, że dzięki niej bardzo zmie-

ły się skracać. Gdy wreszcie poczuła się pewniej, nie

niliśmy się na plus. Nasz związek z mężem stał się

musiała już udawać przemiłego dziecka, które „ku-

o wiele dojrzalszy. Nadal nie brakuje też oczywiście

puje” sobie dorosłych. Ale takie efekty widać dopiero

trudnych chwil i spięć. Tym bardziej, że Kasia zaczyna

z pewnej perspektywy czasu, bowiem dzień powsze-

wchodzić w okres buntu nastolatki. I bardzo dobrze,

dni, w początkowym okresie nowej relacji, to jednak

ponieważ oznacza to, że nasze życie weszło na nor-

ciężka praca, nauka siebie nawzajem, duża próba dla

malne tory.

naszej cierpliwości – albo wręcz jej kształtowanie –

Joanna i Adam
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Zuzu

bardzo głęboki oddech i przespała kolejne cztery godziny. Przespała je przytulona do mnie, do mojego
serca, do całego mojego życia. Racjonalnie myśląc,

Ten najważniejszy w naszym życiu telefon zastał

nie wiem, jak jest to możliwe, ale miłość przyszła od

mnie nad rosołem, w szkolnej stołówce, w piątek

razu, w tym momencie, bez żadnych ograniczeń.

4 kwietnia. Dziewczynka, niecałe 3 miesiące, z pro-

Owszem. Baliśmy się. Zuza miała i nadal ma spo-

blemami zdrowotnymi. Trudno dziś opisać słowami,

ro problemów natury medycznej. Urodziła się z po-

jakie uczucia wypełniły moje serce. Była to swoista

ronną postacią sekwencji Pierre’a Robina. Miała

mieszanka radości, szczęścia, ale też lęku. Od razu

rozszczep języka, dziąseł, liczne dysmorfie twarzo-

zadzwoniłam do męża – Ryszarda. Był entuzjazm

czaszki, wrodzony stridor krtaniowy. Baliśmy się nie

i strach jednocześnie. Byliśmy gotowi jeszcze tego

samej adopcji, co tego, czy będziemy w stanie jej

samego dnia pojechać do ośrodka, ale pani Beata po-

pomóc, oddać się całkowicie. Przy czwórce dzieci

leciła nam przez weekend pomyśleć, zastanowić się,

trzeba być świetnie zorganizowanym. Nie miało to

pobyć ze sobą i z naszymi chłopakami – Markiem,

jednak wpływu na decyzję. Zuza jest nasza i już. Po

Jankiem i Tymkiem. W poniedziałek spotkaliśmy się

tygodniowym oczekiwaniu na wstępną decyzję sądu

w ośrodku. Zapoznano nas z dokumentacją i jeszcze

mogliśmy zabrać Zuzię do domu, gdzie czekało na

tego samego dnia pojechaliśmy poznać naszą Kru-

nią trzech starszych braci. Marek miał wówczas 13

szynkę, na którą czekaliśmy od prawie dwóch lat. Za-

lat, Janek 10, Tymek 3.

nim wzięliśmy ją w ramiona, odbyło się spotkanie z le-

Początki były ciężkie. Miałam typowy baby blues

karzem prowadzącym, panią psycholog oraz panią

jak po porodzie. Na szczęście, na wyciągnięcie ręki

dyrektor IOP w Otwocku. Gdy spojrzałam na męża,

była moja teściowa, która zawsze służyła pomocą.

od razu wiedziałam jaką decyzję podjął. Tak. Chcemy

Zuzia źle reagowała na dotyk. Wyginała się w łuk, pła-

poznać nasze dziecko! Tak, naprawdę, Zuzka już od

kała, prężyła, stawała się twarda jak kamień. Z dru-

piątkowego telefonu była naszym dzieckiem. Czuli-

giej strony, gdy tylko ją odkładałam, płakała jeszcze

śmy to w duszy, sercu i w każdej najmniejszej cząstce

bardziej. Jakby jej pragnienie miłości i ciepła walczy-

naszego ciała.

ło z lękiem, nowością i czymś zupełnie nieznanym.

Gdy przytuliliśmy córkę po raz pierwszy, otworzy-

Pierwsze tygodnie spędzaliśmy na oswajaniu Zuzanki

ła oczka i uśmiechnęła się do nas szeroko. Wzięła

z dotykiem, bliskością, obecnością. Nie wypuszczałam jej z rąk. Czym bardziej
nas odrzucała, tym mocniej
ją przytulaliśmy. W nocy, gdy
płakała, na zmianę nosiliśmy
ją, wtulając w ramiona. Po
pewnym czasie przełamała się i stało się tak, że nikt
oprócz mnie nie mógł jej
dotknąć. Akceptowała tylko
mój dotyk, moją obecność.
Denerwowała się i płakała,
gdy chciał ją wziąć na ręce
ktokolwiek inny. Nawet mąż.
Każde wyjście do sklepu, na
plac zabaw, a nawet spotkanie z sąsiadem w windzie kończyło się wrzaskiem
i płaczem. Zuzę przerażali
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obcy ludzie. Operacja, którą miała w 11. miesiącu

szkolakom o swojej adopcji. Jesteśmy bardzo dumni

życia nasiliła jej lęki jeszcze bardziej. Pierwszą dobę

z naszej Zuzinki.

na sali pooperacyjnej musiała spędzić sama. Takie

Przed nami jeszcze sporo wyzwań. Operacja la-

procedury. Płakałam całą noc, jak się potem okazało,

ryngologiczna, okulistyczna i plastyka dziąseł. W przy-

Zuza także. Rano miała zachrypnięty od płaczu głos.

szłości przeszczep kości do wyrostka zębodołowe-

Potem przyszedł spokojniejszy czas. Zuza zaczęła

go. Kiedyś, gdy będzie nastolatką, trudne pytania

się otwierać, ciepło reagować na męża, dziadka i bab-

o swoje korzenie, historię życia. Wiem, że będziemy

cie. Ponowny kryzys nadszedł, gdy poszła do przed-

musieli być bardzo mądrzy, wsłuchać się w nią, aby

szkola. Rozstania były bardzo trudne, okupione łzami,

nie zranić jej na całe życie. Ale to jest tak naprawdę

krzykiem i rozpaczą. To samo działo się na zajęciach

kroplą w porównaniu z oceanem radości, jakim zale-

logopedycznych. Trwało to około 8 miesięcy. Skoń-

wa nas Zuza. Jest dla nas przepięknym darem i nie

czyło się nagle. I tak samo nagle rozpoczął się okres

wyobrażamy sobie życia bez niej. Ona i chłopcy są

skrajnie różny. Zuza potrafiła obcej osobie na ulicy

całym naszym światem. A chwile kiedy Zuzia mówi:

powiedzieć, że ją kocha. Niepokoiło to, ale rozmowa

„Jak byłam malutka i leżałam w łóżeczku, to marzy-

z panią Beatą z ośrodka uspokoiła nas.

łam o was”, są najpiękniejszymi w naszym życiu. My

Dziś Zuza ma 5 lat. Droga, którą przeszliśmy, pełna emocji, walki, łez, jest już wspomnieniem. Zuzinka

marzyliśmy o tak cudownej córeczce. O żadnej innej,
tylko właśnie o Zuzi.

chodzi do przedszkola sióstr urszulanek, jest odważ-

Kwintesencją miłości i jej kochanego, małego-

ną, otwartą dziewczynką, która przebojem idzie na-

-wielkiego serca są słowa, które codziennie mówi do

przód. Nad życie kocha swoich braci, broni ich w każ-

męża. Niby nic wielkiego, ale gdy Rysio wraca z pra-

dej sytuacji. Pięknie nazywa swoje uczucia. Uwielbia

cy, obejmuje małymi łapkami jego twarz i mówi „Mój

się przytulać, kocha świat i ludzi, o dawnych lękach

tata”... „Moja Zuzia” – słyszy w odpowiedzi... To taki

już nawet nie pamiętamy. Gdy miała 4 lata, zapytała

rytuał córkowo-tatusiowy, który każdego dnia roz-

o to, czy urodziłam ją. Nie ukrywaliśmy prawdy. Na

miękcza moje serce.

początku nie chciała o tym rozmawiać. Potem sama
do tego wróciła, sama z siebie opowiedziała przed-

Katarzyna Moryc
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Bo u nas nigdy nie
jest nudno…
Historia naszej Rodziny to czas ostatnich dwóch
lat. Czas obiektywnie krótki, ale dla nas stał się niczym tornado, które dotychczasowe życie, wyobrażenia, plany początkowo roztrzaskało w drobny mak,
by z tego, co pozostało, powoli lepić nową rzeczywistość.
Nasza Rodzina jest zarówno zwyczajna, jak i niezwyczajna. Na ogół nie uważamy się za niezwykłą
rodzinę, ale czasem są chwile, gdy czujemy się wyjątkowi.
Małżeństwo, które zawarliśmy w 2010 roku, było
od początku pełne życia, energii i zapału. U nas zawsze dużo się działo, nigdy nie było nudno. Bardzo
chcieliśmy mieć dzieci, podejmowaliśmy różne próby
powiększenia rodziny, korzystaliśmy z wielu porad,
konsultacji, sposobów. Lata mijały, a nasza rodzina
pozostawała wciąż w tym samym dwuosobowym
składzie.
Pierwsze nieśmiałe myśli o adopcji wykiełkowały
w nas jeszcze przed ślubem. Mieliśmy plany, aby któreś z naszych kolejnych dzieci było adoptowane. Jednak JEGO plany wobec nas były zgoła odmienne…
Po ponad pięciu latach małżeństwa i bezskutecznych starań o poczęcie dziecka, udaliśmy się do ośrodka adopcyjnego. Nie mieliśmy wątpliwości, że tego
chcemy – że chcemy stworzyć rodzinę. Początkowo

cji niemowlęcia, ostatecznie rodzeństwa, po szkoleniu

kwalifikacja szła bardzo szybko. Wstępne rozmowy,

byliśmy gotowi na przyjęcie rodzeństwa, niekoniecz-

decyzje, gromadzenie dokumentów, wszystko szło

nie najmłodszego.

jak z płatka. Potem nastąpił pierwszy kryzys. Usłysze-

To, co wydarzyło się później, przerosło nasze wy-

liśmy trudne dla nas słowa o zawieszeniu procedury,

obrażenia i oczekiwania. Dwa dni po pozytywnej opinii

konieczności poddania się terapii. Postanowiliśmy, że

kwalifikacyjnej zadzwonił telefon i to był TEN TELE-

zaufamy i zrobimy co trzeba. Tak też się stało.

FON.

Rok później, we wrześniu 2016, rozpoczęliśmy

Szok mieszał się z niedowierzaniem. Ale jak to…?

szkolenie. Tempo zmian w nas i wokoło nas zaczynało

Tak szybko…? Dokładnie po tygodniu od pamiętnej

narastać. Wraz z zakończeniem szkolenia zmieniły się

rozmowy, po nieprzespanej z emocji nocy, pojecha-

nasze oczekiwania. Na początku myśleliśmy o adop-

liśmy spotkać Nasze Dzieci. Adrenalina była w nas
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liśmy temu zaradzić, sądziliśmy że
dzieci wystarczy kochać. A nasze
dzieci serce nam skradły, ale dalej
robiły swoje... Oboje z mężem żyliśmy w dużym napięciu, chłopcy
byli kompletnie rozchwiani. A ja...
nagle zaczęłam chorować. Mój
organizm dawał sygnały zaniepokojenia. Pojawiła się przewlekła,
uporczywa infekcja.
Przerażeni i przerośnięci sytuacją zwróciliśmy się do poprzednich opiekunów chłopców. Dawid
i Krystian mieszkali tam ostatnie
2 lata. Szukaliśmy pomocy, bo
już wiedzieliśmy, że staczamy się
na poziomie przekraczającym wszelkie dopuszczalne

po równi pochyłej. Dostaliśmy kontakt to terapeu-

normy. Zobaczyliśmy chłopców i w trakcie spotkania

tów – specjalistów od pomocy rodzinom adopcyj-

nie mieliśmy już żadnych wątpliwości, że to są nasze

nym, którzy znali nasze dzieci i ich poprzedni dom.

dzieci.

Z wyciągnięciem ręki po pomoc nie zwlekaliśmy. To

Gdy poznaliśmy chłopców, mieli oni po 6 lat. Ich

była dobra decyzja. Wszyscy czworo (my z obłędem

dotychczasowe życie było trudne. Rodzina zastęp-

w oczach i nasze rozszalałe dzieci) znaleźliśmy się

cza, w której przebywali, była już ich trzecim domem.

wraz z terapeutką w jednym pokoju. Zobaczyliśmy,

Wraz z nimi mieszkała starsza o 3 lata siostra. Dziew-

jak można w kwadrans, spokojnie, ale konsekwentnie

czynka miała być adoptowana równolegle, przez inne

dzieci opanować. Usłyszeliśmy wtedy bardzo gorzkie,

małżeństwo. Z dokumentacji chłopców, z którą zapo-

wstrząsające słowa o tym, że jeśli natychmiast nie

znaliśmy się wcześniej, wynikało, że będzie nad czym

wdrożymy do życia zasad i konsekwencji, to albo od-

pracować praktycznie w każdej sferze życia. Wzię-

damy chłopców albo rozpadniemy się jako rodzina.

liśmy to wszystko razem z dziećmi i tak, w tempie

Wobec takich słów nie było żadnej wątpliwości, czy

szalonego huraganu, w niedługim czasie staliśmy się

alternatywy. Zaczęliśmy działać.

rodzicami bliźniaków: Dawida i Krystiana.

Zmiany wprowadzone w naszym codziennym ży-

Sąd bardzo szybko, znów szybciej, niż się spo-

ciu zaowocowały. Serce dla dzieci chwilowo schowa-

dziewaliśmy, wydał zgodę na zamieszkanie dzie-

ło się za sztywnością zasad i nieuchronnością kon-

ci u nas. Nie byliśmy fizycznie na to przygotowani.

sekwencji. To był trudny czas, bo nienaturalny dla

Ledwo kilka dni wcześniej wynajęliśmy większy, dla

naszego łagodnego usposobienia. Najważniejsze jed-

naszej powiększonej rodziny, dom. Byliśmy w trakcie

nak, że zadziałało.

przeprowadzki. Urządzanie się z dwojgiem sześcio-

Sprawdzaniom nie było końca. Były ucieczki

latków to była istna ekwilibrystyka… W międzyczasie

z domu, przemoc, szantaż, histerie (najbardziej ulu-

ja pożegnałam pracę i w ciągu miesiąca zostaliśmy

bione w miejscach publicznych…). Postanowiliśmy

rodzicami bliźniaków, w nowej dzielnicy, bez nikogo

być nieugięci, zaufać specjalistom i czekać… W tym

bliskiego w okolicy…, a ja dodatkowo mamą na urlo-

czasie konsekwencje sięgały również nas samych.

pie macierzyńskim.

Odwoływani byli umówieni goście, rezygnowaliśmy ze

Po przeprowadzce idylla trwała niecałe 3 tygo-

wspólnych planów, co powodowało w nas wiele żalu

dnie. Po tym czasie chłopcy zaczęli wprowadzać

i złości. Z dnia na dzień chłopcy orientowali się, że ich

swoje rządy. Testowali nas na różne sposoby. Była

władza topnieje i wcale im się to nie podobało. My

agresja słowna, fizyczna, prowokacje, opór. Nie umie-

jednak czuliśmy, że idziemy ku dobremu.
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Po dwóch, trzech miesiącach nasze życie zaczęło

Od września dom przez kilka godzin był pusty. Tata

wyraźnie się poprawiać. Chłopcy powoli uspokajali się

w pracy, dzieci w szkole. A mama…? Zaczęłam orien-

emocjonalnie. W międzyczasie zapadł wyrok w sądzie

tować się, że przez ostatnie pół roku w ogóle zapo-

rodzinnym, staliśmy się formalnie rodzicami.

mniałam o sobie, jako żonie, kobiecie. Boleśnie mnie

Wraz ze wzmacnianiem więzi między nami, chłop-

to dotknęło. I choć napięcie fizyczne ustępowało i for-

cy zaczęli sygnalizować potrzeby kontaktów rówieśni-

ma zdrowotna powoli wracała, to emocjonalnie byłam

czych, zaczynali interesować się światem szerszym

w rozsypce. Do czasu adopcji miałam zawsze coś do

niż własny dom. W maju 2017 roku zaczęli z własnej

zrobienia, dużo aktywności, znajomych, wydarzeń.

inicjatywy treningi piłki nożnej w pobliskim klubie spor-

Teraz docierało do mnie, jak mi tego brak, jak czuję się

towym. To był ich pierwszy kontakt z grupą rówieśni-

samotna. Z pomocą na szczęście znów przyszli mą-

czą i jakąś formą zorganizowanej edukacji.

drzejsi, zmotywowali do regularnych wyjść we dwoje,

Pierwsze wspólne wakacje były dalszym czasem

by móc złapać dystans. W domu znów zaczęli poja-

uczenia się, badania nowego terytorium. Chłopcy

wiać się znajomi. Powoli wracał dynamizm. Z czasem

mieli okazję poznawać kolejne osoby z naszych ro-

zaczęliśmy wychodzić również w pojedynkę, a ja... za-

dzin, przyjaciół i znajomych. Wszyscy bardzo ciepło,

czynałam tęsknić za powrotem do pracy.

naturalnie ich przyjmowali. Na wyjazdach wspólnie

Powoli zbliżaliśmy się do pierwszych urodzin

zachwycaliśmy się nadbałtyckim piaskiem, uczyliśmy

chłopców w naszej rodzinie. Pierwsze Urodziny Ro-

jeździć na wrotkach, rowerze. My cały czas pozosta-

dziny także były i to huczne z domowym tortem i go-

waliśmy czujni i w napięciu. Bywało różnie, ale już

śćmi. Zaledwie rok wcześniej byliśmy sami, a teraz

zdecydowanie spokojniej.
Zbliżał się wrzesień i trzeba było podjąć decyzję
o edukacji chłopców w klasie zerowej. Rozważaliśmy
różne opcje. Początkowo byliśmy bardzo bliscy idei
edukacji domowej, bycia z dziećmi cały czas. Jednak obserwując chłopców na zajęciach sportowych,
widząc ich nieustanne zainteresowanie światem,
a przede wszystkim potrzebę bycia w grupie, postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i ostatecznie zdecydowaliśmy, że po wakacjach rozpoczną naukę w tradycyjnym systemie zerówki szkolnej.
Znaleźliśmy kameralną, publiczną szkołę podstawową. Chłopcy byli podekscytowani, my przerażeni.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego chowali się jeszcze trochę za mamą. Od następnego dnia poszli do
klasy jak do siebie. Przez kilka pierwszych dni oczekiwaliśmy telefonu ze szkoły, wyobraźnia nie dawała
spokoju. Zupełnie niepotrzebnie. Nasi synowie szybko
zaaklimatyzowali się w nowej sytuacji, w grupie. Edukacyjnie mieli trochę do nadrobienia, ale im bardziej
ich emocje się stabilizowały, tym szerzej otwierało się
nowe pole do zapełnienia treściami dydaktycznymi.
Spotkaliśmy się z dużą życzliwością pracowników
szkoły w naszej niestandardowej sytuacji. Ponieważ
nadal przebywałam na urlopie macierzyńskim, byłam
w codziennym kontakcie z wychowawcą i w razie potrzeby z innymi specjalistami.
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cji planu. Dzieci były podekscytowane, ja pełna obaw. Spotkanie
w miłym, neutralnym miejscu było
sympatyczne. Dzieciaki nacieszyły się sobą. I tak, jak przed spotkaniem chłopcy bardzo często
wspominali siostrę, tak po nim
temat praktycznie się zakończył.
Przyszły

kolejne

wakacje,

wspólne wyjazdy, nowe przeżycia… Po nich chłopcy rozpoczęli
klasę pierwszą. Już w wakacje tęw zasadzie trudno przypomnieć sobie ten czas, gdy

sknili za kolegami, bo cała klasa

naszych dzieci z nami nie było. Przeżyliśmy razem

razem przeszła do szkoły. Ja wróciłam do pracy. I tak,

pierwsze święta, wakacje, ferie, spotkania rodzinne.

jak odeszłam z wielkim wsparciem, tak poczułam, że

Mieliśmy już jakąś własną historię. Każdego dnia pi-

na mój powrót też czekano. To było bardzo budujące.

saliśmy razem jej kolejne karty.
Przeszłość chłopców nie dawała o sobie zapo-

Jesteśmy Rodziną dwa lata. Dwa szalone, dyna-

mnieć, często wracali do niej w rozmowach. Każdy

miczne lata. Dzieci zmieniły się bardzo, zmieniły rów-

taki sygnał wyłapywaliśmy i stawialiśmy mu czoła,

nież nas. Mieszkamy wciąż w tym samym miejscu, ale

odpowiadając na różne, często trudne pytania. Oglą-

mamy już tu znajomych, swoje zakątki. Ja odzyskałam

daliśmy wspólnie zdjęcia chłopców, które z nimi do

dużo dawnej siebie. Żyjemy jak wiele zwyczajnych ro-

nas przyszły i rozmawialiśmy, tak jak umieliśmy, ale

dzin. Kochamy się bardzo, czasem kłócimy, śmiejemy

zawsze szczerze.

się i płaczemy. Ale we wszystkim jesteśmy razem.

Przed kolejnymi wakacjami spotkaliśmy się z sio-

Bo u nas nigdy nie jest nudno!

strą chłopców i jej mamą adopcyjną. Ta sytuacja to
także nasza odpowiedź na ich potrzeby, pytania. Sami

Mama Sylwia, Tata Adam,

dopytywali o możliwość spotkania i gdy tylko obie na-

Synowie Dawid i Krystian

sze rodziny były gotowe, podjęliśmy decyzję o realiza-

„Szczególnie wymownym znakiem solidarności między rodzinami jest adopcja lub wzięcie
pod opiekę dzieci porzuconych przez rodziców
lub też żyjących w trudnych warunkach. Niezależnie od związków ciała i krwi prawdziwa
miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest
przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im
potrzeba do życia i pełnego rozwoju.”
Jan Pawel II, Evangelium Vitae
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bem i po rozwodzie mieszkała
domna. Mówi
się dziwić, od wielu lat jest bez
kto jej to zaproponował. Trudno
, narkotyków,
zmian miejsc pobytu, partnerów
o sobie, że jest uzależniona od…
kach wychowała w domach dziecka, placów
alkoholu. W przeszłości przeby
Lenę i będzie
ych matek. Twierdzi, że kocha
wawczych, domach dla samotn
e minęło już
iozła ją do placówki. Wprawdzi
o nią walczyła, mimo że sama odw
ale nie jest
stała i nie wie, co się z nią dzieje,
trochę czasu, kiedy się z nią roz
dla niej za trudne. Nie dzwoni.
w stanie jej odwiedzać, bo to jest
zicielskiej nad
kontaktów pozbawił ją władzy rod
Sąd po kilku miesiącach braku
dziesiątym dzieckiem.

Karolina, lat 2
1, Staś jest jej
pierwszym uro
go w tajemnicy
dzonym dziecki
przed swoją m
em – donosiła
atką. Kiedy zo
i urodziła
dziła się do bab
ri
en
to
w
ał
a się, że jest w
ci, pod pozorem
ci
ąż
y
,
że od niej będzi
wyprowadomu, kiedy b
e miała bliżej d
abcia już spała.
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cy
.
U
W
ro
racała do
dziła zdrowego
z nim nie miała
synka. Zostaw
by dokąd pójść
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a
go
w
.
sz
Z
pitalu, bo
chłopakiem, kt
taktu. Rozstali
óry jest jego oj
się, kiedy dow
ce
m
,
n
ie
ie
m
d
zi
a już konał się o ciąży. Z
go nie niepokoi
mienił nawet nu
ła. Na pewno
m
er
te
n
le
ie
fo
mogłaby wróci
nu, żeby
gdzie dotychcz
ć z synkiem d
as mieszkała z
o
d
om
u
m
ro
at
dzinnego,
ką i dwójką mło
ga ciąża. Poprz
dszego rodzeń
ednim razem za
st
w
a.
To
sk
je
st jej druoczona i przer
o ciąży matce.
ażona tym, co
Skończyło się
si
ę
st
ał
o,
ab
p
or
ow
cją. Nie chce d
iedziała
synek będzie ko
rugi raz tego p
chany i czeka go
rzeżyć. Wierzy,
lepsze życie.
że jej

się ku ruinie domu
, mieszka na wsi w chylącym
Jadwiga, lat 34, mama Karola
. Nie ma nawet ślana jesień, dom nie jest ogrzewany
dziadków. Mimo, że jest już póź
a obiadowa, kuchowy węgla ani drewna. Jest por
dów przygotowanego na okres zim
je, żeby była używana.
nia też jest zimna i nic nie wskazu
ło stałego zatrudćmi. Żadne z nich nigdy nie mia
Jadwiga mieszka z dorosłymi bra
ików. Najczęściej
ywcze prace u okolicznych roln
nienia. W sezonie podejmują dor
z alkoholem.
co wypić. Wszyscy mają problem
wówczas, kiedy już nie mają za
ziła z domu. Całyą, kiedy była w ciąży, nie wychod
Jadwiga żyje z dnia na dzień. Zim
tnie mówi o swoim
tylko tam było jej ciepło. Niechę
mi dniami siedziała w łóżku, bo
praw do niego. Dointeresuje. Mówi, że zrzeknie się
życiu. Dziecko zupełnie jej nie
sądu, ale zostawiła je
ocy społecznej na przejazd do
stała pieniądze z ośrodka pom
nie pojechała.
w miejscowym sklepie, dalej już
kiem pozostawioił ją władzy rodzicielskiej nad syn
Sąd po kilku miesiącach pozbaw
nym po urodzeniu w szpitalu.

81

82

NASZE RODZINY

Adam, 31 lat

Adam 31år

Miałem prawie trzy lata, gdy zostałem adoptowa-

Jag var nästan tre år då jag adopterades till Sve-

ny do Szwecji. Moi rodzice zawsze bardzo dobrze

rige . Mina föräldrar har alltid pratat mycket gott om

wyrażali się o Polsce i mówili, że ważne jest, by być

Polen och vikten av att vara stolt över sitt ursprung.

dumnym ze swego pochodzenia. W każde urodziny

På alla födelsedagar så har mamma dukat med både

mama stawiała na stole zarówno polską, jak i szwedz-

den polska och svenska flaggan. Vi har besökt Po-

ką flagę.

len flera gånger. Jag har för ett par år sedan kommit i

Byliśmy w Polsce wiele razy. Dwa lata temu na-

kontakt med två biologiska systrar i Polen. Vi kommer

wiązałem kontakt z moimi dwiema biologicznymi sio-

att träffas så småningom . Jag har från första början

strami w Polsce. Z czasem się spotkamy. Od same-

haft kontakt med min bror som var adopterad av en

go początku miałem kontakt z bratem biologicznym,

polsk familj. Han gick tyvärr bort tragiskt i en olycka

który został przysposobiony przez rodzinę w Polsce.

förra året. Jag har en jättefin familj, mina föräldrar äl-

Niestety, brat zginął tragicznie w ubiegłym roku.

skar mig mest av allt och de har alltid gjort allt för mig.

Mam wspaniałą rodzinę, moi rodzice kochają mnie

Självklart har jag funderat på mina biologiska rötter.

ponad wszystko i robią dla mnie wszystko. Oczywi-

Det är viktigt att alla adoptivbarn tidigt får veta att de

ście, zastanawiałem się nad moimi korzeniami. Waż-

är adopterade. Så gjorde mina föräldrar. Jag har en

ne jest, by dziecko wcześnie dowiedziało się, że jest

jättefin egen lägenhet och ett bra arbete, teknisk it

adoptowane. Moi rodzice tak zrobili.

support. Jag bor nära mina föräldrar så vi ses ofta.

Mam bardzo ładne własne mieszkanie i dobrą pra-

Min mamma kommer nog alltid att betrakta mig som

cę, zajmuję się technicznym wsparciem systemów

lille pojke. Känns omtänksamt.ibland har ja tänkt på

informatycznych. Mieszkam blisko moich rodziców,

hur det hade varit om jag inte blivit adopterad av mina

więc możemy się często widywać. Mama zawsze

föräldrar. Hade det blivit ett liv på barnhem. Det hade

będzie mnie traktowała jak swojego małego synka.

varit en mardröm. Jag är mycket glad och tacksam

Czasami zastanawiam się, jak by to było, gdybym nie

för mitt liv i och alla möjligheter det givit mig. Jag har

został adoptowany przez moich rodziców. Czy miesz-

också en jättegullig lillasyster (ej biologisk) 25 år också

kałbym nadal w domu dziecka? Strach pomyśleć. Je-

adopterad från Polen. Jag är väldigt stolt över henne.

stem bardzo zadowolony z mojego życia i wdzięczny
za wszystkie możliwości, jakie miałem.
Mam fantastyczną młodszą siostrę, która ma 25
lat i nie jest moją siostrą biologiczną. Jestem z niej
bardzo dumny.
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Mówi się, że
największym
przejawem
miłości jest danie
życia…

Si dice che il
più grande gesto
d’amore è dare la
vita…

Mówi się, że największym przejawem miłości jest

Si dice che il più grande gesto d’amore è dare la

danie życia, ale w rzeczywistości, moim zdaniem,

vita, ma in verità, a mio avviso è molto più grande

jeszcze większym jest adoptowanie dziecka.

quello di adottare un bambino.

Ale czymże jest adopcja?

Ma cosa è l’adozione?

Nie jest tylko pragnieniem małżonków, by usłyszeć

Non è solo il desiderio di una coppia di sentire

słowa mama i tata; nie jest to też tylko pragnienie

pronunciare le parole mamma e papà; non è neanche

dziecka, by te słowa wymawiać.

solo il desiderio di un bambino di pronunciarle.

Adopcja to spotkanie dwóch pragnień: pragnienia

L’adozione è l’incontro di due desideri: il desiderio

dziecka, które szuka obojętnie czyjej opieki i miłości

di un bambino che ricerca la protezione e l’amore

i pragnienia dwojga ludzi, by być rodzicami.

di qualcuno, e il desiderio di una coppia di essere

To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które
wypełnia emocjami głównych jego bohaterów.
Adopcja nie jest jednakże nowym życiem; nie jest

genitori.
E’ un’esperienza unica, che riempie di emozioni i
suoi protagonisti.

sposobem na ostateczne odcięcie się od swoich ko-

L’adozione però non è una nuova vita; non è un

rzeni, od własnej przeszłości; to jest inne życie, które

modo per chiudere definitivamente con le proprie

zaczyna się dźwigając na barkach to, kim się jest, nie

origini, il proprio passato; è una vita diversa, che inizia

zapominając o niczym.

portandosi dietro chi si è, senza dimenticare nulla.

Ja urodziłem się w Polsce i zostałem adoptowany
przez włoskie małżeństwo.

Io sono nato in Polonia, e sono stato adottato da
una coppia italiana.

Często pytano mnie, czy czuję się bardziej Pola-

Spesso mi è stato chiesto se io mi senta più

kiem, czy Włochem – spróbuję odpowiedzieć na to

polacco o italiano: cercherò di rispondere a questa

pytanie kreśląc poniższe słowa.

domanda con queste righe.

Urodziłem się w małej miejscowości niedaleko Le-

Sono nato in una piccola città vicino Legnica; chi

gnicy; ta, która dała mi życie, nie chciała lub nie mogła

mi ha dato la vita non ha voluto o potuto prendersi

zaopiekować się mną, dlatego też, jako małe dziecko

cura di me e, per questo motivo, fin da piccolo sono

zostałem umieszczony w domu dziecka.

stato affidato ad un istituto.

Zawsze chciałem mieć rodzinę, która by mnie przyjęła.
Przez wiele lat to pragnienie nie spełniało się; zda-

Ho sempre desiderato avere una famiglia che mi
accudisse.

rzało się często, że pary, które zgłaszały gotowość

Per molti anni questo desiderio non è stato esaudito;

adoptowania mnie, rezygnowały z uwagi na moje de-

spesso molte coppie che avevano manifestato la

fekty fizyczne.

propria disponibilità ad adottarmi, davanti ai miei

Po wielu latach, a dokładniej po siedmiu, spotkałem parę, która podjęła decyzję, by mnie adoptować.
Gdy pierwszy raz zobaczyłem tych, którzy już niedłu-

“difetti fisici da correggere” cambiavano idea.
Dopo tanti anni, per esattezza sette, ho incontrato
una coppia che ha deciso di adottarmi.
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go mieli stać się moimi rodzicami, pokazałem im moje
okulary i oparzoną rękę.
To był najprostszy sposób, by powiedzieć im „je-

La prima volta che vidi quelli che sarebbero divenuti
ben presto i miei genitori, mostrai loro i miei occhiali e
la mia mano bruciata.

stem taki, jaki jestem, a jeśli chcecie mnie adoptować,

Fu un modo semplice per dire a queste persone, “io

to patrzcie jakie mam wady”; ale ich pragnienie ob-

sono questo e se vi piaccio ho questi difetti”; ma il loro

darzenia mnie miłością i zaopiekowania się mną było

desiderio di amare e di prendersi cura di me andò oltre.

ponad to.
Zawsze będę pamiętał ten dzień, kiedy wyruszyłem w nieznane, pozostawiając moją ojczyznę, gdzie,
z trudnością, dorastałem i spotkałem wiele osób.
To był marcowy poranek, moje serce przepełniała
niezliczona ilość emocji.

Ricordo sempre il giorno in cui sono partito verso
l’ignoto, lasciando la mia terra in cui, con difficoltà, ero
cresciuto e avevo incontrato tante persone.
Era una mattina di marzo, il mio cuore era invaso
da tantissime emozioni.
Ricordo che al momento del decollo non riuscii a

Przypominam sobie, że w momencie kiedy star-

trattenere una piccola lacrima che solcò le mie guance;

towaliśmy, nie byłem w stanie powstrzymać łzy, któ-

mio padre mi asciugò il viso e, abbracciandomi,

ra spłynęła po moim policzku; mój tata otarł mi twarz

pronunciò una frase in italiano, che voleva dire “ … è

i obejmując mnie, powiedział coś po włosku, co miało

solo un arrivederci, non un addio …”.

oznaczać „… to tylko do widzenia, nie pożegnanie…”.

I miei genitori hanno desiderato e fatto in modo

Moi rodzice chcieli i dokonali tego, bym dorasta-

che crescendo io non perdessi le mie origini polacche,

jąc nie utracił moich polskich korzeni, mojego języka
i mojej tradycji.

la mia lingua e le mie tradizioni.
Ricordo che, dopo un po’ che ero in Italia, immerso

Przypominam sobie, że po jakimś czasie pobytu

nel nuovo mondo, alla scoperta di cose nuove e

we Włoszech, zanurzony w nowym świecie, odkry-

curiose, con mille difficoltà, un giorno mio padre e mia

wając nowe i ciekawe rzeczy, pokonując tysiące pro-

madre accesero la televisione e cominciai a sentire la

blemów, któregoś dnia (kiedy mój tata i moja mama

lingua polacca.

włączyli telewizor) usłyszałem język polski.
To było bardzo silne wrażenie, ponieważ aż do tej
chwili nie miałem możliwości usłyszeć kogokolwiek
mówiącego w tym języku, w moim języku.

Fu una sensazione molto forte, poiché fino a quel
momento non avevo avuto la possibilità di sentire
parlare qualcuno in quella lingua, nella mia lingua.
Non potrò mai dimenticare tutte le sere in cui i miei

Nie mógłbym nigdy zapomnieć tych wszystkich

genitori, pur di rendermi felice, passavano insieme

wieczorów, gdy moi rodzice, pragnąc uczynić mnie

a me ore a guardare i film in polacco, sebbene non

szczęśliwym, godzinami siedzieli razem ze mną i oglą-

capissero neppure una parola.

dali polskie filmy, chociaż nie rozumieli ani słowa.
Ale to nie jedyna rzecz, jaką moi rodzice zrobili, żebym nie zapomniał o moim pochodzeniu.
Pewnego popołudnia, całkiem niespodziewanie,
zaprowadzili mnie do nauczycielki języka polskiego.

Ma non è stata l’unica cosa che i miei genitori
hanno fatto affinché io non dimenticassi le mie origini.
Un pomeriggio, del tutto inaspettatamente, mi
accompagnarono da una insegnante di polacco.
L’incontro con lei fu bello ed emozionante: potevo

Spotkanie z nią było piękne i emocjonujące: mo-

parlare in polacco e giocare con i suoi figli che

głem mówić po polsku i bawić się z jej dziećmi, które

parlavano solo polacco; cucinava per noi pietanze

mówiły wyłącznie po polsku; ona też gotowała dla nas

tipiche polacche.

typowe polskie potrawy.

Ho imparato cose delle mie origini e delle tradizioni

Dowiedziałem się wielu rzeczy o moim pochodze-

della mia nazione che non conoscevo. Poi, nell’estate

niu i tradycjach mojego narodu, których nie znałem.

del 2001, i miei genitori mi dissero che saremmo

Następnie, w lecie 2001 roku, moi rodzice powiedzieli

andati in Polonia per le vacanze.

mi, że pojedziemy na wakacje do Polski.

Durante quel viaggio ho potuto ricucire quei

W czasie tej podróży mogłem odnowić znajomo-

rapporti che avevo lasciato in quella terra, rivedere

ści, które pozostawiłem w tym kraju, ponownie zoba-

persone che mi avevano donato affetto e amore, alle
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czyć osoby, które obdarzyły mnie uczuciem i miłością,
którym byłem wdzięczny za to, co dla mnie zrobiły.
Odnalazłem w Polsce osobę, która od dziecka
bardzo mi pomagała. Zdołałem też odnowić kontakt
z serdecznym przyjacielem, dzięki czemu mogę łatwiej utrzymywać pamięć o swoim pochodzeniu; za
każdym razem, gdy jadę do Polski, zawsze staram
się z nim zobaczyć, więzi przyjaźni stały się więziami
braterstwa.
Jednakże nie mogę zaprzeczyć, że po kilku latach
miałem mały kryzys: nie chciałem w ogóle mówić po
polsku, ani jechać do Polski.
Także i w tym momencie moi rodzice byli blisko
mnie i starali się mi pomóc przezwyciężyć te chwile,

quali ero riconoscente per tutto quello che avevano

tłumacząc mi, jak ważne jest zachowanie swoich ko-

fatto per me.

rzeni.

Ho ritrovato una persona che da piccolo mi aveva

W latach studenckich odkryłem, że mogę spróbo-

aiutato moltissimo e ho potuto riallacciare il rapporto

wać studiować za granicą; wśród możliwych kierun-

con un mio caro amico che ancora oggi contribuisce

ków była także Warszawa.

a mantenere vive le mie origini; tutte le volte che vado

Wiele dni spędziłem na rozważaniu co robić
i w końcu zdecydowałem się tam pojechać, ale by zo-

in Polonia cerco sempre di vederlo, un legame molto
forte divenuto fraterno.

stać przyjętym, musiałem mieć bardzo dobre oceny;

Non posso negare, però, che dopo qualche anno

chęć powrotu do mojego kraju zmotywowała mnie, by

ho avuto una piccola crisi: non volevo più parlare

dać radę.

polacco e andare in Polonia.

Przypominam sobie wciąż poruszenie moich ro-

Anche in questa occasione i miei genitori mi sono

dziców na wieść, że miałbym wyjechać na studia do

stati vicino e hanno cercato di aiutarmi a superare

Warszawy; byli gotowi wspomóc mnie w staraniach,

questo momento, facendomi capire l’importanza di

jakie sobie narzuciłem, żeby móc wyjechać.

conservare le mie origini.

Uczyłem się bardzo dużo i udało mi się, byłem dru-

Durante gli anni universitari ho scoperto che avrei

gim z pięciu kandydatów na ten kierunek, przygoto-

potuto fare un’esperienza di studio all’estero e che tra

wałem całą dokumentację wymaganą do egzaminów,

le mete possibili c’era anche Varsavia.

które miałbym zdawać na zagranicznej uczelni.

Passai diversi giorni a pensare a cosa fare e alla

Kiedy pełen entuzjazmu przyjechałem do Warsza-

fine decisi di andarci, ma per essere preso dovevo

wy, zaczęły się pierwsze problemy: odkryłem, że przy-

raggiungere elevati risultati; la voglia di tornare nel mio

gotowany we Włoszech Learning Agreement nie był

paese mi diede la carica necessaria per riuscirci.

już aktualny w Polsce; krótko mówiąc, istniało ryzyko,

Ricordo ancora la commozione dei miei genitori

że będę musiał wrócić do Włoch bez możliwości po-

alla notizia che sarei partito per studiare a Varsavia;

dejścia do jakiegokolwiek egzaminu.

erano pronti a sostenermi nei sacrifici che avrei fatto

Dopadło mnie zniechęcenie i na serio myślałem

per partire.

o powrocie do Włoch i porzuceniu moich zamiarów;

Studiai moltissimo e venni preso, il secondo dei

ale i w tej sytuacji moi rodzice powiedzieli mi, żebym

cinque possibili per quella destinazione, preparai tutta

mimo wszystko został, choćby dla samego języka

la documentazione per gli esami compatibili da poter

i odkrycia wielu zwyczajów, o których z biegiem czasu

fare presso l’università estera.

zapomniałem.

Arrivato pieno di entusiasmo a Varsavia iniziarono

Na szczęście wszystko poszło w dobrym kierunku,

le prime difficoltà: scoprì che il Learning Agreement

a ja nie tylko zdołałem zdać celująco egzaminy, ale też

predisposto in Italia non era più attuabile in Polonia;
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ukończyć kurs języka polskiego, by odzyskać spraw-

in poche parole, rischiavo di dover tornare in Italia non

ność operowania nim.

potendo sostenere alcun esame.

Po powrocie do Włoch, wzbogacony o doświad-

Fui preso dello sconforto e pensai seriamente di

czenie z Erasmusa, dzięki któremu umocniłem związki

tornare in Italia ed abbandonare il mio progetto; ma

z moją ojczystą ziemią, uzyskałem dyplom magister-

anche in quella circostanza i miei genitori mi dissero

ski i zacząłem staż, by stać się adwokatem.

di rimanere comunque per la lingua e per riacquistare

Z radością odkryłem, że mógłbym odbywać staż

molte delle tradizioni perse nel tempo.

w jakimkolwiek europejskim państwie i że taki staż zo-

Per fortuna tutto si risolse per il meglio e io riuscii

stałby uznany także we Włoszech; z tego powodu,

non solo a sostenere brillantemente gli esami, ma

korzystając z tej możliwości, zdecydowałem się wró-

anche a fare un corso di polacco per recuperare la

cić do Polski na kilka miesięcy, by pogłębić znajomość

mia lingua madre.

niektórych aspektów prawa polskiego, które zafascynowały mnie w czasie studiów.

Tornato in Italia, arricchito dall’esperienza Erasmus,
grazie alla quale avevo rafforzato i legami con la mia

Te wszystkie doświadczenia sprawiły, że mogłem
coraz częściej wracać do Polski, także przy okazji wyjazdów wypoczynkowych.

terra d’origine, mi sono laureato e ho iniziato la pratica
per diventare avvocato.
Ho scoperto con entusiasmo che avrei potuto

Zaangażowałem wielu przyjaciół w odkrywanie

fare pratica per qualche mese in qualunque paese

Polski i polskiej kultury i wszyscy byli pod wrażeniem

europeo e che tale pratica sarebbe stata riconosciuta

tej tak pięknej ziemi i narodu, tak różnego od narodu

anche in Italia; per questo motivo, approfittando di

włoskiego, ale o ogromnym sercu.

questa opportunità, ho scelto di tornare in Polonia

Przypominam sobie sytuację, kiedy powiedziałem

per alcuni mesi al fine di approfondire alcuni aspetti

moim rodzicom, że chciałbym mieć polski paszport:

del diritto polacco, che durante l’Erasmus mi avevano

także i w tym małym przedsięwzięciu byli blisko mnie

affascinato.

i pojechali ze mną do polskiej ambasady w Rzymie,

Tutte queste esperienze hanno fatto in modo

żeby złożyć wniosek o wydanie tego dokumentu, któ-

che io potessi tornare sempre più spesso in Polonia,

ry sprawił, że czułem się Polakiem, nie tylko w sercu

anche in occasioni vacanziere.

i z powodu pochodzenia, ale także w oczach innych,
w oficjalny sposób.

Ho coinvolto molti amici nella scoperta di questa
terra e della cultura polacca e tutti sono rimasti sempre

Dziś jestem adwokatem. Tak naprawdę, to dzięki moim adopcyjnym rodzicom, którzy pozwolili mi
stać się tym, kim dzisiaj jestem, nie pozwalając nigdy,
abym zapomniał o moich korzeniach.

incantati da una terra così bella e da un popolo così
diverso da quello italiano ma dal cuore immenso.
Ricordo quando dissi ai miei genitori che volevo
avere il passaporto polacco; anche in questa piccola

Muszę stwierdzić, że moi rodzice zawsze starali

avventura mi furono vicini, e mi accompagnarono

się mi pomóc zrozumieć, że bycie Polakiem i Wło-

all’ambasciata polacca a Roma per presentare la

chem to wartość dodana.

domanda per ottenere quel documento che mi faceva

Adopcja nie oznacza zapomnienia tego, kim się
jest lub skąd się pochodzi, ale po prostu jest to inny
sposób tworzenia integracji pomiędzy dwoma kulturami.

sentire polacco, non solo nel cuore e nelle origini, ma
anche per il mondo esterno in modo ufficiale.
Oggi sono un avvocato e, in verità, lo devo ai miei
genitori adottivi che mi hanno permesso di diventare

Michele

ciò che oggi sono senza mai farmi abbandonare o
dimenticare le mie origini.
L’adozione non è dimenticare chi si è o da dove si
viene, ma semplicemente è un diverso modo di creare
integrazione tra due culture.
Michele
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Dzień dobry, 7 marca minął rok od mojego przyjazdu do Włoch.
Od czasu mojego przyjazdu zrobiłam wiele postępów.
Dobrze idzie mi nauka w szkole, podoba mi się mój dom i mój nowy pokój,
w którym mogę tańczyć i słuchać muzyki.
Prawie we wszystkie niedziele wyjeżdżamy na wycieczki lub idziemy do parku.
W wakacje pojechaliśmy nad morze, gdzie wspaniale spędzaliśmy czas.
Mogłam też odbyć przejażdżkę na koniu.
Niedawno otrzymałam oceny z pierwszego semestru. Są to dobre oceny,
pomiędzy 8 a 9 punktów. Chodzę do piątej klasy i dobrze się w niej czuję.
Mam dobre relacje zarówno z nauczycielami jak i kolegami z klasy.
Bardzo się cieszę, bo za tydzień jedziemy do Rzymu na wycieczkę szkolną,
gdzie będę po raz pierwszy i jest to dla mnie przeżycie.
Z dziadkami, ciociami i wujkami też mam bardzo dobry kontakt,
a rodzice, mama i tata bardzo mnie kochają, a ja ich.
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Kochani przyjaciele,
jestem Cristian Scognamiglio. Skończyłem 10 lat i od dwóch jestem
we Włoszech z moimi rodzicami.
Jest mi tu dobrze i jestem szczęśliwy.
Mam wielu przyjaciół i wielką rodzinę, która mnie kocha.
Chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mam dobre oceny.
Zdobyłem też licencję drugiego stopnia w pływaniu.
Mam nadzieję, że wszystkie dzieci szybko znajdą rodzinę, tak jak ja.
Moc pozdrowień,
Cristian
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Relacja rodziny
adopcyjnej z Niemiec
W roku 2008 adoptowaliśmy wspólnie z mężem

o wszystkim opowiada. Poznając w Niemczech nowe,

chłopca o imieniu Kamil z domu dziecka w Warszawie.

tutejsze tradycje, pielęgnujemy jednocześnie te, które

Był głośnym, trzyipółletnim maluchem, który od razu

przypominają jego dzieciństwo. Wigilia, kiedy przyno-

podbił serca ludzi w naszej wiosce. Mimo niewyraźnej

szą z tatą siano pod obrus, kiedy robią z mamą uszka

początkowo niemieckiej wymowy, pozdrawiał głośno

na kolację i gotują tradycyjne potrawy. W wielkim po-

wszystkich po drodze do przedszkola czy później do

ście robimy razem palmy, jesienią spędzamy bardzo

szkoły. Bardzo dokuczało mu to, że jest jedynakiem,

dużo czasu na zbieraniu grzybów. Mimo problemów

dlatego bardzo chętnie bawił się z innymi dziećmi.

z koncentracją, godzinami chodzi po lesie bez oznak

Uwielbiał jazdę autobusem do przedszkola, a później

znudzenia. Dorósł, zmienił szkołę, jest obecnie w 7 kla-

do szkoły. Chętnie chodził do szkoły, choć nauka nie

sie, ostatnie dwa tygodnie spędził na pierwszej prak-

była dla niego łatwa. Korzystaliśmy z terapii, które miały

tyce. Nauczył się obróbki metali, wiercenia w nim dziur

mu pomóc, chodziliśmy do lekarzy. Kamil zintegrował

i robienia gwintów, a przede wszystkim sześciu godzin

się szybko, ucząc się nowego języka; z mamą (mama

odpowiedzialności; innej niż w szkole. Z zainteresowa-

Kamila jest Polką – przyp. red.) rozmawia dalej po

niem opowiadał codziennie, czego się dowiedział i na-

polsku. Czytamy również polskie bajki. Każdego roku

uczył. Jutro wraca z trofeami z praktyki do szkoły. I od

spędza wakacje u babci w Polsce. Towarzystwo kil-

dłuższego czasu liczy tygodnie do wakacji...

korga kuzynów do dziś cieszy go i sprawia mu wiele radości, po spędzonych tam razem tygodniach

Mama Kamila

90

NASZE RODZINY

Ciąża dwunastomiesięczna!
Anomalia czy dar od Boga?
Kobiety noszą pod swoim sercem dziecko przez

Ojcowie adopcyjni to zwykli ojcowie. Czasami tyl-

dziewięć miesięcy, czasami krócej. Ale są wśród nas

ko mogą usłyszeć pytanie, dlaczego nie mają wła-

mamy, których ciąża trwała rok, dwa, a nawet dłu-

snych dzieci? Ale takie pytania stawiają tylko ci, któ-

żej. Nikt nie wie, kiedy skończy się ich czas adwen-

rzy nie rozumieją adopcji, bo przecież te dzieci, to ich

tu. Chodzą rozpromienione po ulicach miast, w ma-

dzieci.

rzeniach urządzają pokój swojego dziecka. Czasami
słyszą pytania, dlaczego jeszcze nie mają dziecka.

Te dzieci

Spuszczają wówczas głowę, uśmiechają się skrycie

Przychodzą na świat tak jak inne dzieci, może

i odpowiadają, że nadejdzie ten czas. Te mamy są naj-

trochę dłużej zostają w szpitalu, albo nie od razu

szczęśliwszymi żonami na świecie, bo ich mężowie

trafiają do rodzinnego domu. Nie słyszą głosu, któ-

równie mocno pragną dziecka, jak one. Ta długa ciąża

ry słyszały przez dziewięć miesięcy. Nie słyszą słów

to przygotowanie do adopcji. A te matki, to matki

zachwytu, a słowa pełne litości. Nie słyszą ciepłych

adopcyjne.

głosów mamy i taty, tylko głosy lekarzy, opiekunów lub

Oprócz tych „dziwności” związanych z okresem

płacz innych niemowląt, współtowarzyszy niedoli. Ich

ciąży, po rozwiązaniu te mamy stają się zwyczajnymi

policzki nie spoczywają na piersi mamy lub taty, tylko

mamami, choć czasami mogą usłyszeć pytanie, dla-

na tanim futerku misia, którego można kupić w każ-

czego nie mają swoich dzieci? Wówczas mogą po-

dym markecie. Leżą i czekają. Najpierw czekają, aż

czuć ukłucie w sercu, bo przecież te dzieci, to są ich

pani, której głos słyszały przez całe swoje życie spoj-

dzieci.

rzy na nie, przytuli i powie, że kocha. Później już tylko
czekają, ale już nie wiedzą na co. Dla nas to miesiąc,

Świadome ojcostwo

dla nich to całe ich życie. Nadal czekają i zaczynają

Mężowie, których żony chodzą w dłuższej ciąży

się bać. Walczą ze sobą, żeby nie przestać czekać,

niż dziewięciomiesięczna, są równie podekscytowa-

żeby nie przestać płakać, żeby nie stracić nadziei.

ni jak one. Co dociekliwsi, i niekiedy złośliwsi, dopy-

Ktoś przychodzi, zabiera je ze szpitala, ale to nie jest

tują, kiedy udowodnią, że są mężczyznami i spłodzą

mama ani tata. Zmieniają pokoje, łóżeczka, opieku-

synów. Pracodawca podejrzliwie się na nich patrzy

nów. Nie wiedzą, czy nadal czekają i czy nadal się

i zastanawia, dlaczego potrzebują od niego opinii, za-

boją, nie wiedzą już, czy czują i co czują. Przestają

świadczeń o zatrudnieniu i o wysokości zarobków. Ci

patrzeć w oczy i ufać dorosłym, którzy biorą je na ręce

ojcowie stoją w kolejkach, by zdobyć dla siebie i dla

tylko po to, by nakarmić, przewinąć lub przebrać. Te

żon zaświadczenia o niekaralności, że nie są i nie byli

dzieci zaczynają się kiwać, bo chcą być tulone, ale

pacjentami poradni psychiatrycznych, że nie mają

nikt nie bierze ich na ręce, nie buja w ramionach, nie

uzależnień, że są zdrowi. Wraz z żonami uczestniczą

podnosi rzuconej zabawki. Te dzieci śpią, jakby sta-

w szkoleniach, warsztatach, rozmowach z psycholo-

ły na baczność, bo są w ciągłej gotowości, napięciu,

gami i pedagogami. A na koniec oczekują z niepew-

które nie pozwala im na wypoczynek i dziecięcą bez-

nością, czy będzie im wystawiony „certyfikat”: zdatny

troskę. Te dzieci uderzają głową o łóżeczko, żeby po-

do ojcostwa. Ci ojcowie wraz ze swoimi żonami prze-

czuć dotyk choćby drewnianego szczebelka. Te dzieci

chodzą cały okres ciąży, aby w odpowiednim dla nich

przestają się rozwijać, bo nie mają dla kogo.

czasie mogło nastąpić rozwiązanie, czyli spotkanie
z ich długo oczekiwanymi i upragnionymi dziećmi.

Ale te dzieci nie muszą być ciągle samotne. Na te
dzieci od dawna czekają ich rodzice, przetestowani,
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sprawdzeni z każdej strony, niejednokrotnie upokorze-

Dar rodziny

ni na drodze do rodzicielstwa.

Te rodziny, to te mamy, ci ojcowie i te dzieci, którzy

Potrzebne jest jeszcze kilka formalności, aby dzie-

długo na siebie czekali. Gdy patrzymy na nich, widzi-

ci mogły być wzięte do domu. Najpierw sąd przydziela

my na ich twarzach radość, cieszą się każdą chwilą

im opiekuna prawnego. Następnie ośrodek adopcyjny

spędzoną razem, jakby chcieli nadrobić jakiś stracony

wybiera kandydatów na rodziców tych dzieci i zapra-

czas. Doceniają dar bycia rodziną, bo wiedzą, jak dłu-

sza ich na rozmowę. Podczas takiego spotkania ro-

gą i trudną drogę musieli przejść, by się nią stać.

dzice dowiadują się, że nadchodzi czas rozwiązania,

W rozmowach z rodzicami adopcyjnymi można

i że ich długo oczekiwane dziecko już jest i czeka na

niekiedy usłyszeć wyrzut wobec wścibskich ludzi, któ-

spotkanie z nimi. Potrzebna jest jeszcze tylko zgoda

rzy zadają niestosowne pytania dotyczące przeszło-

sądu na zabranie dziecka do domu. To już jak wypis

ści ich dzieci. Smutne jest, gdy takie pytania padają

ze szpitala. Gdy te dzieci przekonają się, że spotkały

przy dzieciach, albo zadawane są ściszonym głosem,

rodziców, że zostały przytulone z miłości, a nie litości,

by nie słyszały…, ale dzieci słyszą doskonale. Przesta-

wówczas zaczynają patrzeć w oczy, przestają się ko-

ją się wtedy czuć akceptowane, bo dla kogoś staje się

łysać i mogą spokojnie położyć się na bok i zasnąć

ważne nie to jakie są, tylko skąd przyszły.

głębokim snem. Wtedy pozwalają sobie na beztroskę

Te rodziny, to nie ciekawostka przyrodnicza, ale ro-

i nadrabiają stracony czas. Zaczynają się szybko roz-

dziny adopcyjne, w których dzieci odnalazły rodziców,

wijać, nadganiając zaległości.

a rodzice swoje dzieci.

Te dzieci, to dzieci adoptowane. Nie różnią się one
od innych dzieci, choć od rówieśników mogą czasami usłyszeć bolesne pytanie: Dlaczego mama cię nie
urodziła? Chciałyby wtedy zapłakać, ale nie muszą,
bo mają pewność, jak żadne inne dzieci, że ich rodzice długo na nie czekali i bardzo je chcieli, choć mama
ich nie urodziła.

Magdalena Waleszczyńska

Modlitwa do Świętej Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii
i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach
nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
przywróć wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru
rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.
(z Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka)

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została powołana do życia w listopadzie 1997 roku. Jest ona samodzielnym podmiotem prawnym (Nr KRS: 0000151113, Regon 012809577). Od kwietnia 2004 roku posiada
status organizacji pożytku publicznego.
Inicjatorami powstania Fundacji była grupa rodziców adopcyjnych, którzy swoją wiedzą chcieli podzielić się
z małżeństwami oczekującymi na przyjęcie dziecka. Dzięki własnym doświadczeniom rodzicielskim rozumieli wagę szybkiej diagnozy i wczesnej interwencji oraz konieczność jak najszybszego umieszczania dzieci
w środowisku rodzinnym.
Głównym projektem Fundacji Rodzin Adopcyjnych jest Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny
w Otwocku (IOP)*. Jest to unikalny w skali kraju i jedyny w województwie mazowieckim ośrodek interwencyjny, przyjmujący noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawione czasowo lub
trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami
sieroctwa.
W 2015 roku Fundacja założyła Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada ** zajmujący się diagnostyką dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, monitorowaniem i wspomaganiem ich rozwoju oraz wsparciem dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych. Zespół FASady przygotowywał się do pracy odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną
pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik
oraz uczestnicząc w licznych konferencjach, dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.
Fundacja prowadzi także programy adresowane do rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych
znajdujących się w kryzysie: Pomoc Rodzinom (dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii, pomoc
rzeczowa), Jaś i Małgosia (dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci) oraz grupy wsparcia dla
rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Zarząd i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się
z dotacji oraz darowizn.
www.adopcja.org.pl; fundacja@adopcja.org.pl, tel. 603 771 400
www.fasada.org.pl; biuro@fasada.waw.pl; tel. 609 536 662
facebook.com/adopcja
* Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
** Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

