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Szczególnie wymownym znakiem solidarności między
rodzinami jest adopcja lub wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych przez rodziców czy 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 potrzebne do życia i pełnego rozwoju.
Jan Paweł II, Evangelium vitae 93
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Drodzy Państwo!
Dopiero co świętowaliśmy 10-tą rocznicę powołania Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łodzi i oddawaliśmy w Państwa ręce książkę Potrzebuję rodziców od zaraz.
Ukazywała ona historię Ośrodka, naszą codzienną pracę, ale
przede wszystkim świadectwa rodzin adopcyjnych.
To te historie – pisane miłością, troską, oddaniem, ale również
odpowiedzialnością i trudem odkrywały nam każdego dnia sens
naszej pracy i dodawały energii do działania.
25 lat minęło jak jeden dzień…
Każdy jubileusz jest zawsze okazją, aby świętować i wspominać, jest pewnym podsumowaniem i spojrzeniem w przeszłość.
Nadal z ogromną radością patrzymy na miłość przygotowanych przez nas rodziców i szczęśliwe dzieciństwo powierzonych
dzieci. Mamy jednak świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego dla nas ta rocznica jest również pytaniem o przyszłość – o to jak pracować lepiej, jak budować system wsparcia
dla rodzin adopcyjnych, jak pomagać matkom, które rozważają oddanie dziecka do adopcji, jak pomagać, zgodnie z prawem
i prawdą, dorosłym adoptowanym poszukującym własnych korzeni i jak nadal promować we współczesnym zmaterializowanym
świecie ideę adopcji. Stąd niniejsza publikacja, ukazująca pracę
w pewnych obszarach szerokiej działalności Ośrodka – swoisty
bilans, ale także nakreślenie nowych horyzontów.
Korzystając z okazji, ciesząc się z tego Jubileuszu, chcemy
podziękować z całego serca wszystkim Przyjaciołom Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi: Arcybiskupowi se-
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niorowi Władysławowi Ziółkowi – za powołanie Ośrodka i wieloletnie wsparcie, rodzinom adopcyjnym i zastępczym, Sędziom
Sądów Rodzinnych, członkom naszej Komisji Kwalifikacyjnej,
pracownikom domów dziecka, pracownikom pomocy społecznej, pracownikom innych ośrodków adopcyjnych, anonimowym
darczyńcom i wszystkim, którzy każdego dnia okazują nam swoją
życzliwość.
Przypadł mi w udziale wyjątkowy zaszczyt – spinać klamrą
25 lat działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego,
ale jako nowy dyrektor również rozpoczynać nowy etap działalności.
W tym miejscu pragnę podziękować moim poprzednikom,
zwłaszcza Pani Annie Szolc-Kowalskiej, która swoim oddaniem
i doświadczeniem stworzyła bazę dla naszej pracy, ale przede
wszystkim dała nam skrzydła, byśmy mogli dalej rozwijać działalność Ośrodka. Dziękuję również wszystkim pracownikom
– byłym oraz obecnym. To dzięki Waszemu zaangażowaniu,
wrażliwości, otwartości, zapałowi i poświęceniu nasza praca
przynosi konkretne, wspaniałe owoce widoczne przede wszystkim w radości kolejnych dzieci i rodziców, którym pomagamy się
odnaleźć.
Życzę Nam, na kolejne dni, miesiące i lata, abyśmy mieli jak
najpiękniejsze owoce naszej pracy.
Magdalena Lesiak
dyrektor
Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
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Kilka słów o historii i bieżącej działalności
Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
•

•

•

•
•

•
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Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny został powołany
2.03.1989 roku Dekretem Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka (nr 230/90).
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny był pierwszym
Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym w Polsce. Powstał
z inicjatywy śp. mecenas Marii Sawickiej, która prowadziła przeszło 20 lat Telefon Zaufania dla Kobiet z Ciążą Problemową i do Spraw Rodzinnych.
Pierwszym Dyrektorem, wówczas Diecezjalnej Poradni
Adopcyjnej, była Pani Maria Strzelecka, która pełniła tę
funkcje do 1995 roku. Przez 17 lat dyrektorem placówki
była Pani Anna Szolc-Kowalska, w latach 2012-2014 dyrektorem był Pan Tomasz Bilicki.
Obecnie funkcję dyrektora AOA pełni Pani Magdalena
Lesiak.
W Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
i zastępczych, w formie warsztatów, prowadzone jest już
od 1996 roku. Przyszłych rodziców szkolimy wg programów DZIECKO CZEKA..., PRIDE i Rodzina.
Od 1998 roku Ośrodek, obok Domu Samotnej Matki,
wchodzi w skład struktury Centrum Służby Rodzinie jako
jednostka organizacyjna.
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Obecnie, od 2012 roku nadzór merytoryczny nad pracą
Ośrodka sprawuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest współfinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi - jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
Terenem działania Ośrodka jest głównie Łódź i województwo łódzkie, ale zgłaszają się również rodziny z całej
Polski.
Ośrodek prowadzi również, wg autorskiego programu,
warsztaty dla biologicznych dzieci kandydatów, aby lepiej
przybliżyć tematykę opieki zastępczej i przygotować na
przyjęcie rodzeństwa adopcyjnego bądź zastępczego.
Przez 25 lat działalności Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi powierzył do adopcji i rodzin zastępczych
ok. 1660 dzieci.
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w ramach swoich
zadań pracuje z rodzinami naturalnymi bądź spokrewnionymi w kierunku ich wspierania i przywracania dzieci
do rodzin.
Ośrodek prowadzi psychoterapię dla matek oddających
dzieci do adopcji oraz poradnictwo rodzinne.
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi współpracuje z Sądami Rodzinnymi, Domami Dziecka, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Funduszem Ochrony
Macierzyństwa, Domem Samotnej Matki, Uniwersytetem
Łódzkim (studenci odbywają praktyki i zbierają materiały do prac magisterskich o tematyce adopcji), Telewizją
Polską, Telewizją Lokalną i Radiem (programy, audycje
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i wywiady) a także wieloma innymi instytucjami, które
zajmują się problematyką sieroctwa społecznego i rodzicielstwa zastępczego.
Pracownicy Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego są
również obecni na polu naukowym uczestnicząc w niemal
wszystkich konferencjach z dotyczącej Ośrodek tematyki,
często także wygłaszają referaty.
W 1999 roku, z okazji 10 rocznicy istnienia Ośrodka, wydano książkę dotycząca jego działalności. Z listów rodzin
powstała publikacja o tytule Potrzebuję rodziców od zaraz.
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Więzy, które łączą twoją rodzinę,
nie są więzami krwi,
ale szacunku i radości
jakie wnosicie nawzajem do swojego życia.
Richard Bach
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Magdalena Lesiak

Procedura adopcyjna
w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
z karty zasad AOA
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi w swojej
działalności kieruje się społeczną nauką Kościoła, Kartą
Praw Rodziny oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. Naszą pracę reguluje Ustawa o Wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz stosowne rozporządzenia. Jako Ośrodek katolicki, w sposób szczególny zapraszamy do nas małżeństwa i rodziny, dla których ważne są
wartości chrześcijańskie.

Dla kogo jesteśmy?
Rodzice adopcyjni są dla nas bardzo ważni, ale na każdym
etapie procesu adopcyjnego przede wszystkim szczęście i dobro
dziecka pozostają dla nas priorytetem. Mali podopieczni przebywający w pogotowiach rodzinnych, rodzinach zastępczych
i domach dziecka w swym życiu niejednokrotnie doświadczyli
przemocy, głodu i strachu; często musieli stawić czoła odrzuceniu, osamotnieniu oraz braku opieki ze strony biologicznych
rodziców. Dlatego pragniemy, by wszystkie nasze działania przy-
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czyniały się do tego, aby mogli oni zaznać miłości, troski i domowego ciepła.
Osoby chcące stać się rodzicami adopcyjnymi nie mogą swojej
decyzji o przyjęciu dziecka opierać wyłącznie na poczuciu pustki
i straty wywołanej przez brak biologicznego potomstwa. Motywacja wynikająca jedynie z takiego powodu może okazać się niewystarczająca do zaakceptowania i obdarzenia dziecka miłością.
Może jednocześnie prowadzić do wytworzenia się idealistycznego
obrazu młodego człowieka i pokładania w nim oczekiwań, któremu żadne dziecko prawdopodobnie nie będzie w stanie sprostać.
Chcąc zostać rodzicem adopcyjnym, należy spełnić także
określone wymogi formalne, zgromadzić potrzebne dokumenty
oraz przejść przez wszystkie etapy procedury adopcyjnej; zakończone są one przedstawieniem małżonków w czasie komisji kwalifikacyjnej, jednakże nawet wydanie pozytywnej kwalifikacji nie
daje gwarancji przysposobienia.
Ważne jest, aby małżonkowie pragnący adoptować dziecko
posiadali również pewne predyspozycje osobowościowe, które
umożliwią im przyjęcie i pokochanie młodego człowieka. Niektóre z niezbędnych umiejętności uda się w trakcie całej procedury adopcyjnej rozwinąć, wiele z nich jednakże nie poddaje się
treningowi i rodzic musi sam być w nie wyposażony. Warto podkreślić, że wcale nie szukamy idealnych rodziców, ale – po prostu
– dbamy o dobro dziecka jak da się najlepiej.
Na pracownikach Ośrodka spoczywa ogromna odpowiedzialność za powodzenie całego procesu przysposobienia, dlatego też
nasza aktywność zmierza do dokonania jak najlepszego wyboru rodziny, w której dziecko będzie mogło w optymalny sposób
wzrastać i rozwijać się.
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Jak przebieg procedura adopcyjna w naszym Ośrodku?
Etapy procedury adopcyjnej w Archidiecezjalnym Ośrodku
Adopcyjnym:
• rozmowa wstępna – spotkanie informacyjne o niezobowiązującym charakterze; pracownicy przedstawiają warunki i zasady adopcji w naszym Ośrodku;
• rozpoczęcie procedury – małżeństwo dostarcza komplet
wymaganych dokumentów;
• diagnoza pedagogiczna – 2-3 spotkania, rozmowy i wywiady kwestionariuszowe z pedagogiem;
• diagnoza psychologiczna – 2-3 spotkania, rozmowy indywidualne, testy psychologiczne;
• wizyta w domu u kandydatów na rodziców adopcyjnych;
• wstępna opinia kwalifikacyjna;
• szkolenie dla kandydatów – 9-12 spotkań w grupie 6-ciu
par małżeńskich, spotkania raz w tygodniu;
• podsumowanie procedury adopcyjnej – rozmowy indywidualne kandydatów z trenerami i/lub patronem i dyrektorem;
• komisja kwalifikacyjna – wydanie opinii kwalifikacyjnej.
W Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym procedura adopcyjna rozpoczyna się od spotkania informacyjnego. Jego celem
jest udzielenie kandydatom podstawowych wiadomości na temat
przysposobienia oraz danych dotyczących wymogów formalnych, które są stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
i powinny być przez nich spełnione.
W trakcie drugiej rozmowy zapoznajemy się z sytuacją rodzinną, zawodową oraz mieszkaniową kandydatów. Rozmawia-
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my o motywacji do przysposobienia dziecka, historii ich małżeństwa, zainteresowaniach i oczekiwaniach małżonków. Kandydaci
zobowiązani są dostarczyć na tę rozmowę wszystkie wymagane
dokumenty. W tym dniu zostają wpisani na listę rodzin oczekujących w naszym Ośrodku na adopcję dziecka.
Następnie rozpoczynamy diagnozę pedagogiczną, której celem jest poznanie postaw wychowawczych kandydatów oraz ich
osobistych doświadczeń w zakresie opieki nad dzieckiem.
Kolejnym etapem jest diagnoza psychologiczna małżonków,
czyli indywidualne rozmowy oraz badanie kwestionariuszowe
mające na celu zdiagnozowanie osobowości, relacji małżeńskich
i motywacji kandydatów odnośnie przysposobienia dziecka.
Następnie zostaje wyznaczony termin wizyty pracownika
Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów. Ma ona na celu
nie tylko poznanie warunków mieszkaniowych, ale również spotkanie się z małżonkami w miejscu dla nich najbardziej bezpiecznym i znanym – czyli w ich domu.
Wizyta domowa zamka pierwszy etap diagnostyczny. Teraz
pracownicy Ośrodka podejmują wobec kandydatów decyzję
o kwalifikacji do dalszej procedury. Przy pozytywnej ocenie predyspozycji, kandydaci zapraszani są na grupowe szkolenie warsztatowe prowadzone autorskim programem Ośrodka zatytułowanym Dziecko czeka…, bądź programami PRIDE czy Rodzina. Są
to cykle 10-12 cotygodniowych spotkań. Każde z nich trwa około
4 godziny i poświęcone jest innemu tematowi. Jest to czas intensywnej nauki i samodzielnej pracy, który ma służyć jak najpełniejszemu zapoznaniu kandydatów z tematyką adopcji i upewnieniu ich co do słuszności decyzji o przysposobieniu dziecka.
Na zakończenie szkolenia małżeństwo otrzymuje zaświadczenie
o jego odbyciu, które jest ważne na terenie całej Polski; nie jest
ono równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji, gdyż tę decyzję
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podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka. W razie potrzeby
kandydaci są zapraszani na dodatkowe rozmowy, które mają na
celu lepsze poznanie małżonków, rozwianie wątpliwości samych
kandydatów, jak również wątpliwości pracowników.
Cała procedura ma na celu poznanie kandydatów i jak najlepsze przygotowanie ich do roli rodziców adopcyjnych, a więc wyjątkowej formy rodzicielstwa. Cieszymy się, gdy kandydaci zadają
nam pytania. Liczymy na szczerość i otwartość, gdyż to zapewni
małżonkom lepsze przygotowanie do decyzji o adopcji dziecka
i do stawienia czoła związanym z nią konsekwencjom. Jednocześnie zapewniamy, że robimy wszystko zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawnymi, aby jak najlepiej wywiązać się
z powierzonych nam zadań i aby nasze działania służyły dobru
dziecka i rodziny.

Komisja kwalifikacyjna
Warunkiem koniecznym na drodze do przysposobienia dziecka jest uzyskanie przez kandydatów kwalifikacji na rodzinę adopcyjną. W kwalifikacji określony jest wiek dziecka lub dzieci,
które kandydaci są gotowi przyjąć do swojej rodziny. Kwalifikacji
dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka powoływana dekretem Arcybiskupa Łódzkiego. W jej skład wchodzą pracownicy
Ośrodka oraz inni specjaliści, wśród których znajdują się: sędzia
Sądu Rodzinnego, lekarz, pracownik socjalny, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciel Urzędu Stanu
Cywilnego, prawnik, duszpasterz rodzin. Są to osoby, z którymi
dziecko lub rodzina mogą spotykać się na różnych etapach procedury adopcyjnej. Komisja gromadzi się w miarę potrzeb, zazwyczaj po zakończeniu grup szkoleniowych (3-4 razy w roku).
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Obrady Komisji odbywają się bez obecności kandydatów na rodziców adopcyjnych. Pracownicy Ośrodka przedstawiają sylwetki kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
• wymogi formalne potwierdzone zgromadzonymi dokumentami;
• predyspozycje i cechy psychiczne kandydatów;
• motywację do przysposobienia dziecka;
• postawy życiowe i preferowane wartości;
• sytuację rodzinną;
• sytuację materialno-mieszkaniową;
• oczekiwania i obawy kandydatów.
Każde małżeństwo traktowane jest w sposób indywidualny.
Nie istnieje jeden wzorzec idealnych rodziców adopcyjnych, do
którego można się dopasować. Celem procedury jest jak najlepsze poznanie kandydatów, aby określić, czy tacy, jacy są, mogą
w danym momencie życia stać się rodzicami adopcyjnymi lub
nad czym można popracować, by mogli być lepszymi rodzicami
w przyszłości. Komisja nie ocenia kandydatów jako ludzi lub rodziny, lecz określa, czy w danym momencie swojej historii mogą
zapewnić adoptowanemu dziecku odpowiednią opiekę, wychowanie i miłość, kierując się właściwymi motywami. Komisja ma
na względzie dobro dziecka i całej rodziny, dlatego też korzysta
z różnych możliwości i środków:
• zatwierdza kwalifikację na rodzinę adopcyjną;
• zawiesza (odracza) kwalifikację ze względu na czasowe
niespełnienie któregokolwiek z wymogów;
• nie kwalifikuje kandydatów;
• cofa już daną kwalifikację (np. w sytuacji zmiany życiowej
lub weryfikacji postaw kandydatów czy informacji o nich
itp.);
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może dodatkowo zaproponować inne pomocowe środki
do poprawy sytuacji małżonków (np. terapię, rekolekcje,
rozmowy wspierające itp.).

Czas oczekiwania
Kwestią budzącą chyba najwięcej emocji i pytań ze strony kandydatów na rodziców adopcyjnych jest czas oczekiwania na spełnienie się ich marzeń. Jednocześnie jest to jedno z pytań, na które
pracownikom Ośrodka najtrudniej odpowiedzieć, bowiem czas
oczekiwania nie jest jednoznacznie określony. Zależy on od co
najmniej kilku czynników: liczby kandydatów do adopcji, ilości
zgłaszanych dzieci, możliwości, potrzeb, predyspozycji i oczekiwań konkretnych dzieci i otwartości małżeństw oczekujących na
przysposobienie. Spotkania w Ośrodku oraz szkolenie są wliczone w czas oczekiwania i nie przedłużają go nawet w razie pewnych przesunięć np. z rozpoczęciem grupy szkoleniowej. Bardzo
orientacyjnie można określić, że czas od złożenia dokumentów
do poznania dziecka nie powinien przekroczyć 3 lat. Oczywiście
możliwe są sytuacje wyjątkowe, wychodzące poza standard. Czasami sami kandydaci z różnych przyczyn proszą o zawieszenie
czy wstrzymanie ich oczekiwania na przysposobienie dziecka.
Wszelkie próby przyspieszania procedury czy skracania czasu oczekiwania na szkolenie podejmowane na własną rękę przez
kandydatów mogą świadczyć o niedojrzałości kandydatów lub
braku zaufania do Ośrodka, któremu przecież powierzyli jedną
z najważniejszych spraw w życiu.
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Dobór rodziny do dziecka
Kolejny raz podkreślam, ale to bardzo ważne - w naszej pracy
kierujemy się na pierwszym miejscu dobrem dziecka, a następnie
dobrem przyszłych rodziców. Dlatego stosujemy dobór rodziny do dziecka, a nie odwrotnie. Szukanie najlepszej rodziny dla
dziecka opiera się o wiele kryteriów związanych z jego potrzebami, charakterystyką i możliwościami, a także z predyspozycjami,
możliwościami, oczekiwaniami, potrzebami, ale również obawami rodziny, do której dziecko ma trafić. Stąd tak ważny jest czas
potrzebny na poznanie dziecka i rodziców oraz szczerość, otwartość i zaufanie w naszych wzajemnych kontaktach. Jednocześnie
kandydaci, podejmując współpracę z Ośrodkiem, przyjmują
i godzą się na to, że dobór rodziny do dziecka jest merytoryczną
decyzją pracowników Ośrodka.
Pozycja kandydatów na tzw. liście oczekujących nie jest najistotniejszym ani absolutnym kryterium doboru i nie wyznacza
definitywnie czasu oczekiwania. Lista kandydatów jest narzędziem pomocniczym dla pracowników Ośrodka, które porządkuje informacje o kolejności zgłoszeń i złożenia dokumentów.
Nie informujemy zatem kandydatów o pozycji na liście, gdyż nie
wyznacza ona faktycznego czasu pozostałego do poznania przez
nich dziecka. Może się zdarzyć, że osoby zgłoszone wcześniej
dłużej czekają na swoje dziecko oraz że osoby z tej samej grupy
szkoleniowej dostają propozycję w różnym czasie. Wierzymy, że
najważniejsze zarówno dla nas, jak i dla małżeństw jest to, by rodzice i dzieci się odnaleźli.
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Zapoznanie z dzieckiem
Kandydaci na rodziców adopcyjnych poznają dzieci powierzane do przysposobienia w różnych miejscach: szpitalach, domach
dziecka, w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego, pogotowiach opiekuńczych. Każde z dzieci ma za
sobą bagaż doświadczeń. Nie są to być może dzieci z wyobrażeń
i marzeń rodziców adopcyjnych, co nie oznacza, że są one gorsze
lub lepsze od innych. Z pewnością jednak są to dzieci spragnione miłości i akceptacji. Wszystkie znane pracownikom Ośrodka
informacje dotyczące dziecka są zawsze udostępniane przyszłym
rodzicom adopcyjnym.
Jeśli na tym etapie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące oczekiwań co do przyjęcia dziecka, należy je zgłaszać
pracownikom Ośrodka. Zachęcamy do tego, aby kandydaci na
rodziców adopcyjnych mówili o nich. Na tym etapie procedury
odmowa przyjęcia dziecka nie pociąga za sobą konsekwencji,
aczkolwiek na następną propozycję małżonkowie będą musieli
poczekać. Czas ten jest potrzebny na ochłonięcie z silnych emocji
i wynika przede wszystkim z oczekiwania Ośrodka na zgłoszenie
do adopcji dziecka, które będzie zgodne z oczekiwaniami kandydatów. Limit propozycji przyjęcia dziecka nie jest ściśle określony, jednak oczekujemy od małżonków uzasadnienia odmowy
w oparciu o realne obawy czy możliwości rodziny. Natomiast
wielokrotne nieuzasadnione odmowy przyjęcia dziecka mogą
świadczyć o niedojrzałości kandydatów do przysposobienia lub
ich nierealistycznych oczekiwaniach. W takim przypadku pracownicy Ośrodka rozważają możliwość cofnięcia kwalifikacji.
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Pragniemy sprostać oczekiwaniom par małżeńskich, które
wybrały nasz Ośrodek, choć nie zawsze jest to możliwe. W naszej
codziennej pracy kierujemy się dobrem całej rodziny.
Na terenie naszego kraju funkcjonują Wojewódzkie Banki
Danych o Dzieciach, których zadaniem jest gromadzenie informacji o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia. Są
tam zgłaszane dzieci, które nie znalazły kandydatów na rodziców
w ośrodku macierzystym. Może zatem zdarzyć się tak, że kandydaci na rodziców adopcyjnych mogą pojechać na zapoznanie
z dzieckiem w każdy rejon naszego kraju.
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Paulina Kowalska

Analiza porównawcza danych demograficznych
kandydatów zgłaszających się
do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego
w roku 1989 i 2014
Kandydaci zgłaszający się do Ośrodka Adopcyjnego w celu
przysposobienia dziecka poddawani są procedurze, mającej na
celu weryfikację ich sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej,
a także motywacji, predyspozycji osobowościowych oraz przygotowanie ich do podjęcia roli rodziców dziecka adoptowanego.
O ile nie istnieje jeden właściwy profil psychologiczny i nie jest
możliwe ilościowe porównanie kandydatów, o tyle łatwiej przeprowadzić analizę pewnych danych demograficznych i dokonać
porównania sytuacji życiowej kandydatów z początków funkcjonowania Ośrodka i kandydatów z jubileuszowego roku jego działalności.
Przeanalizowano dokumenty 24 kandydatów lub małżeństw
kandydatów przyjętych do procedury w roku 1989 i 54 w roku
2014.

Wiek kandydatów
Średnia wieku kandydatów w roku 1989 wynosiła 34,7 roku,
wśród mężczyzn była nieco wyższa (35,5) niż u kobiet (34). Roz-
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piętość wieku mężczyzn mieściła się między 26 a 48 lat, kobiet zaś
między 27 a 44 lata.
Średnia wieku w roku 2014 wynosiła 36,5 roku, u mężczyzn
(36,7) była nieznacznie wyższa niż u kobiet (36,2). Rozpiętość
wieku mężczyzn mieściła się między 27 a 50 lat, u kobiet natomiast między 27 a 59 lat.
Liczbę kandydatów z podziałem na grupy wiekowe przedstawia tabela 1. Średnia wieku kandydatów w ciągu 25 lat istnienia
Ośrodka zmieniła się nieznacznie, przybyło natomiast kandydatów powyżej 40 r.ż. W 1989 roku stanowili oni około 10% wszystkich kandydatów, w 2014 było ich około 20%. Trzon stanowią
nadal kandydaci pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.
Tabela 1. Liczba kandydatów z podziałem na grupy wiekowe
1989
Mężczyźni Kobiety

2014
Razem

Mężczyźni Kobiety

Razem

20-30 lat

2

5

7

4

7

11

30-40 lat

19

17

36

36

39

75

40-50 lat

3

2

5

12

7

19

> 50 lat

0

0

0

1

1

2

Razem

24

24

48

53

54

107

Źródło: opracowanie własne.

Wykształcenie kandydatów
Poziom wykształcenia kandydatów z podziałem na płeć ujęty
został w tabeli 2. W przypadku pięciu kandydatów Ośrodek nie
dysponuje odpowiednimi danymi.
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Tabela 2. Poziom wykształcenia
1989

2014

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Podstawowe

4

1

5

3

0

3

Gimnazjalne

-

-

-

1

0

1

Zawodowe

4

4

8

4

0

4

Średnie

5

11

16

17

18

35

Średnie
techniczne

2

0

2

0

0

0

Wyższe

9

8

17

25

34

59

Razem

24

24

48

50

52

102

Źródło: opracowanie własne.

W obu analizowanych rocznikach dominują osoby z wykształceniem średnim i wyższym, jednak w roku 2014 wykształcenie wyższe miało ponad 57% kandydatów, podczas gdy w 1989
roku było to ok 35%. Wykształceniem średnim w roku 1989 legitymowało się 37%, w 2014 zaś – 34%. Wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe (gimnazjalne i zawodowe) w roku 1989
posiadało 27%, w 2014 zaledwie 8% kandydatów. Można zatem
powiedzieć, iż poziom wykształcenia kandydatów w ciągu 25 lat
wzrósł znacznie, co pokrywa się w pewnym stopniu z zauważalną
w Polsce ogólną tendencją wzrostu liczby osób z wykształceniem
wyższym.
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Warunki mieszkaniowe
W 1989 roku większość kandydatów mieszkała w mieszkaniach, zaledwie 5 małżeństw posiadało dom. Zajmowane mieszkania to M-2, M-3, M-4, o powierzchni pomiędzy 32m2 a 80m2.
W roku 2014 proporcje pomiędzy mieszkaniami a domem
wynosiły niemal pół na pół (25 mieszkań, 27 domów), przy czym
mieszkania to M-3, M-4, M-5, o powierzchni pomiędzy 44m2
a 130m2, domy natomiast mają powierzchnię 70-300m2.
Jak można zauważyć, status mieszkaniowy kandydatów
w przeciągu 25 lat znacznie wzrósł. Ponad połowa kandydatów
z roku 2014 posiada lub współdzieli dom jednorodzinny. Jeśli
zamieszkuje w blokach, to na większej powierzchni. Trudno, ze
względu na zmiany wartości pieniądza, porównać zarobki tych
dwóch grup kandydatów, ale na podstawie warunków mieszkaniowych i danych pozaankietowych można stwierdzić, że status
materialny kandydatów wzrósł w porównaniu do roku 1989.

Staż małżeński
Kandydaci zgłaszający się do Ośrodka to w większości osoby
pozostające w związku małżeńskim. Tylko w roku 2014 przyjęto
zgłoszenie od dwóch samotnych kobiet. W 1989 roku nie było
takich sytuacji.
Średnia długość stażu małżeńskiego kandydatów w roku 1989
wynosiła 9,5 roku, najkrótsze małżeństwo trwało 2 lata, najdłuższe – 17 lat. W roku 2014 średnia długość związku małżeńskiego wynosiła 9 lat, najkrótszy z nich trwał 0,5 roku, najdłuższy
– 27 lat.
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Zauważalne jest, że przeciętny staż małżeński nie zmienił się,
natomiast rozszerzył się zakres stażu zgłaszających się kandydatów. Rozkład na poszczególne grupy stażu przedstawia tabela 3.
Ponadto większość małżeństw, zarówno w 1989, jak i w 2014
roku, była zawarta jako pierwszy związek, zaledwie w 2 małżeństwach (rok 1989) i w 1 (rok 2014) dla którejś ze stron było to
powtórne małżeństwo. Większość małżeństw była także po ślubie
kościelnym.
Tabela 3. Staż małżeński
1989

2014

Poniżej 2 lat

0

1

2-5 lat

3

12

6-10 lat

13

22

11-15 lat

7

9

16-20 lat

1

7

Powyżej 20 lat

0

1

Razem

24

52

Źródło: opracowanie własne.

Przyczyny niepłodności
Nie wszyscy kandydaci zgłaszający się do Ośrodka leczyli się
z powodu niepłodności, choć stanowią oni większość. Przyczyny
niepłodności podzielono na kilka grup: te, które leżą po stronie
kobiety, te, które leżą po stronie mężczyzny, dotykające obojga
oraz niezdiagnozowane. Dane przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Przyczyny niepłodności
1989

2014

Po stronie kobiety

11

21

Po stronie mężczyzny

4

7

U obojga

1

5

Nieznane

8

15

Razem

24

48

Źródło: opracowanie własne.

W większości sytuacji (niemal połowa w obu analizowanych
rocznikach) problem zdrowotny jest zdiagnozowany po stronie
kobiety. W 1989 roku diagnoz po stronie mężczyzny było 16%
z całej liczby kandydatów, w 2014 roku jest to 14% – nieznaczna
różnica. Nieustalone przyczyny podawała taka sama część kandydatów (ok. 33%). Różnicę widać natomiast w przypadku diagnozy niepłodności u obojga małżonków – w 1989 roku stanowili oni
ok. 4% kandydatów, w 2014 roku już ponad 10%.

Oczekiwania kandydatów
Analiza oczekiwań kandydatów co do przyjęcia dziecka jest
trudna do przeprowadzenia – spowodowane jest to przez dosyć
dowolne, niezbyt precyzyjne określanie ich przez oczekujących na
przysposobienie, a także ze względu na zmiany w trakcie procedury. Dane, które tu są prezentowane dotyczą momentu zgłoszenia się kandydatów do Ośrodka i dlatego są dość nieprecyzyjne.
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W roku 1989 kandydaci nieco precyzyjniej określali swoje
oczekiwania – większość (18 par) wyrażała gotowość przyjęcia
noworodka, 2 pary mówiły o dziecku w wieku 2-3 lata. 5 małżeństw deklarowało gotowość do przyjęcia więcej niż jednego
dziecka (4 pary oczekiwały na bliźnięta). Wśród tych, którzy
określali płeć dziecka, (około połowa) przeważała chęć przyjęcia
dziewczynki.
W 2014 roku określenia są nieco mniej precyzyjne, a kandydaci w swoich deklaracjach zdają się być nieco bardziej otwarci
(od razu jednak trzeba zaznaczyć, że nader często nie znajduje
to potwierdzenia w późniejszych rozmowach). Większość kandydatów mówi o niemowlęciu, dziecku jak najmłodszym, dodając
czasami cezurę wiekową – 1 rok, 2-3 lata. Dwa małżeństwa zadeklarowały gotowość przyjęcia dziecka starszego (0-6, 3-5 lat),
jedno stwierdziło, że wiek nie ma znaczenia. Jedno małżeństwo
czuło się gotowe przyjąć dziecko chore, 5 par deklarowało gotowość przyjęcia rodzeństwa. Co do płci dziecka nie widać znacznych różnic – część kandydatów określa jako obojętne czy będzie
to chłopiec czy dziewczynka.
Nie widać znacznych różnic w oczekiwaniach względem
wieku przyjmowanego dziecka wśród kandydatów z roku 1989
i 2014. Z danych pozaankietowych można wnioskować, że wiek,
obok stanu zdrowia, jest najistotniejszym kryterium podawanym
w oczekiwaniach. O ile jednak określenia względem stanu zdrowia są zazwyczaj, zwłaszcza na początku procedury, dość ogólne,
o tyle wiek jest często precyzowany dokładnie, a nawet podejmowane są swego rodzaju negocjacje ze strony kandydatów, których
metryka wskazuje na propozycję adopcji dziecka starszego (czyli
w wieku co najmniej przedszkolnym). Przy tej okazji warto dodać, że stosowana jest zasada, z której wynika, że maksymalna
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różnica wieku między dzieckiem a rodzicem wynosi ok. 40 lat;
spowodowane jest to dobrem dziecka i zapisami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Czas oczekiwania na adopcję
Porównanie długości czasu oczekiwania na adopcję pomiędzy
analizowanymi latami jest obarczone pewnym błędem – Ośrodek
Adopcyjny powstawał w roku 1989, procedury nie były jeszcze
w pełni wypracowane, nie było kolejki oczekujących kandydatów,
wiedza oraz świadomość społeczna były inne, a przede wszystkim
odmienne były przepisy i procedury prawne regulujące kwestię
przysposobienia dziecka. Część osób ujętych jako zgłaszające się
w 1989 roku faktycznie podjęła kroki w kierunku adopcji przed
formalnym powołaniem Ośrodka do życia.
Wśród rodzin, które przysposobiły dzieci na początku działalności Ośrodka, średni czas oczekiwania wynosił ok. 7 miesięcy.
Najdłuższe oczekiwanie to 1 rok i 7 miesięcy, najkrótsze – kilka
tygodni.
Kandydaci zgłaszający się w 2014 roku w przeważającej większości wciąż oczekują na poznanie dziecka. Spośród nich do tej
pory adoptowało 5 małżeństw. Pozostali zapewne czekać będą
nawet powyżej 2-3 lat.
Jako uzupełnienie tej części należy dodać, iż w 1989 roku 5 rodzin zrezygnowało lub zostało niezakwalifikowanych do zostania rodzicami adopcyjnymi (20%). W roku 2014 spośród zgłoszonych kandydatów było 7 rezygnacji, 1 zawieszenie procedury
i 1 brak kwalifikacji, zatem ok. 16,5%; niewykluczone jednak są
kolejne rezygnacje, ze względu na niezakończone procedury.
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W 2014 roku wśród zgłaszających się było 9 małżeństw, które
adoptowały już dziecko i 3 mające dziecko biologiczne. Brak pełnych danych na ten temat w odniesieniu do kandydatów z 1989
roku.
Podsumowując, czas oczekiwania na przysposobienie dziecka
znacznie się wydłużył w ciągu 25 lat. Na pewno wpływ na to ma
liczba chętnych zgłaszających się do Ośrodka, procedury prawne
związane z funkcjonowaniem sądów (długość regulacji sytuacji
prawnej dzieci), oczekiwania kandydatów i rozpoznanie predyspozycji przez pracowników Ośrodka, rozpoznanie potrzeb i wymagań dzieci kierowanych do przysposobienia oraz idący za tym
dobór rodziny do dziecka. Niedoceniana przez kandydatów jest
ta ostatnia kwestia, a przecież nie każde dziecko może trafić do
każdej rodziny, nie tylko ze względu na oczekiwania przyszłych
rodziców, ale przede wszystkim ze względu na specyficzne potrzeby dziecka, rozpatrywane indywidualnie. W tej sytuacji dobór
rodziny do dziecka nie zapewnia adopcji wszystkim kandydatom,
jeśli ze względu na predyspozycje i możliwości nie byliby w stanie
odpowiednio zaopiekować się dziećmi kierowanymi do adopcji.

Inny ośrodek
Ostatnie analizowane informacje dotyczą korzystania przez
kandydatów z pomocy innego ośrodka adopcyjnego w momencie zgłoszenia się do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego.
W 1989 roku w takiej sytuacji były 3 pary małżeńskie, w tym
jedna z zagranicy, a jedna niekwalifikowana przez inny ośrodek
5 lat wcześniej. W 2014 roku 5 małżeństw kontaktowało się bądź
przeszło procedurę w innym ośrodku. Dwie z nich to kandydaci
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z zagranicy, dwa małżeństwa nie uzyskały wcześniej kwalifikacji
w innym ośrodku, jedna para zaś skorzystała z Banku Danych
(jest to forma rozsyłania do wszystkich ośrodków adopcyjnych
w Polsce informacji o dzieciach, dla których w ośrodku macierzystym nie znaleziono kandydatów na rodziców). Proporcje te, jak
widać, nie uległy większym zmianom.

Podsumowanie
Analiza podstawowych informacji o kandydatach nie pozwala
na stworzenie pełnego obrazu zgłaszających się do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego osób, ale umożliwia zauważenie
pewnych tendencji, różnic bądź ich braku pomiędzy kandydatami z roku 1989 i z roku 2014. Podobieństwo dotyczy średniego wieku zgłaszających się osób, średniego stażu małżeńskiego,
a także w pewnym stopniu oczekiwań kandydatów wobec dzieci.
Podstawową różnicą jest ponad dwukrotny wzrost liczby zgłaszających się kandydatów, jak również (będące w pewnym stopniu
konsekwencją tej zmiany) znaczne wydłużenie czasu oczekiwania
na adopcję. Obecnie do Ośrodka zgłasza się większa liczba kandydatów starszych (powyżej 40 roku życia) i lepiej wykształconych (ukończone studia wyższe), a mniej z wykształceniem poniżej średniego. Daje się także zauważyć, na przykładzie zwłaszcza
sytuacji mieszkaniowej, wzrost statusu materialnego kandydatów
(przy czym należy uwzględnić tu jeszcze ogólne zmiany w poziomie życia i standardach w Polsce, zatem tendencja ta nie jest
bezpośrednia). Wydaje się również, że w obecnych czasach więcej
jest przypadków, gdy to zarówno mąż, jak i żona mają problemy
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z płodnością. Zmiany te w dużej części mogą odzwierciedlać
przemiany, które w czasie 25 lat zaszły w naszym kraju.
Informacje dotyczące kandydatów świadczą również o tym,
że kroki w kierunku adopcji podejmują zazwyczaj małżeństwa
po kilku latach od ślubu, po kilku latach leczenia i prób naturalnego poczęcia dziecka, osoby dość dobrze sytuowane, o ustabilizowanej sytuacji materialnej. Jednocześnie są to osoby, które
– przynajmniej na początkowym etapie procedury adopcyjnej
– traktują przysposobienie dziecka głównie jako załatanie braku
potomstwa naturalnego – o czym świadczą werbalizowane oczekiwania względem wieku. Pomimo zmian w prawie adopcyjnym,
budowania pozytywnego wizerunku adopcji i wyczulania na potrzeby dziecka osieroconego, wciąż pozostaje przestrzeń do edukacji i upowszechniania prawdziwego obrazu adopcji, aby kandydaci już na starcie mieli większą świadomość drogi, która przed
nim. Drogi, która chociaż czasem trudna, jest piękna.
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Aleksandra Pawłowska

Analiza ankiet ewaluacyjnych uczestników warsztatów
dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
w latach 2009-2013
Cała procedura adopcyjna, od momentu złożenia przez małżonków dokumentów w wybranym przez nich ośrodku adopcyjnym, poprzez systematyczne spotkania i pracę z psychologami
oraz pedagogami, aż do czasu poznania dziecka, rozpoczęcia budowania z nim więzi emocjonalnej i przyjęcia go w mocy prawa
do rodziny jako pełnoprawnego, nowego jej członka, jest złożonym i dynamicznym procesem. Elementem procedury przysposabiającej, który, jak wynika z naszego doświadczenia, najgłębiej
weryfikuje motywację kandydatów na rodziców adopcyjnych,
pozwala poznać ich predyspozycje oraz zasoby, jak również kreuje szczególną przestrzeń do dzielenia się trudnościami bądź wątpliwościami, jest szkolenie. Dzięki warsztatowej formule i pracy
w niewielkich, bo liczących najczęściej od pięciu do sześciu par
małżeńskich grupach, kandydaci pragnący adoptować dziecko
mają okazję zdobyć wiedzę, przeanalizować i niejednokrotnie
zweryfikować swoje oczekiwania, ale także obdarzyć zaufaniem
oraz nawiązać relacje z pracownikami ośrodka i innymi uczestnikami kursu, co w sytuacjach trudnych może przekładać się na
realną sieć społecznego wsparcia pomagającą stawiać czoła problemom.
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Pracując z małżonkami przygotowującymi się do adopcji
dziecka, zależy nam, aby proponowany przez nas program szkoleniowy i tematyka poszczególnych zajęć jak najpełniej odpowiadała ich potrzebom i oczekiwaniom. Dlatego też na zakończenie
cyklu warsztatowego prosimy uczestników o wypełnienie ankiet
ewaluacyjnych. Staramy się, aby przekazywane nam w ten sposób uwagi i sugestie przekładały się na udoskonalanie programu
szkoleniowego. W poniższym studium zaprezentowano wyniki
299 ankiet przeprowadzonych w latach 2009-2013.
Mówiąc o motywacji do wyboru Archidiecezjalnego Ośrodka
Adopcyjnego w Łodzi, wielu ankietowanych zwracało uwagę, iż
istotne znaczenie przy podejmowaniu tej decyzji miał dla nich
katolicki charakter naszej placówki. Liczni małżonkowie zaufali
również pozytywnej rekomendacji dla naszego Ośrodka, wydanej
przez ich krewnych bądź znajomych, którzy wcześniej współpracowali z nami, pragnąc zrealizować swoje marzenie o rodzicielstwie. Wśród innych powodów, które zadecydowały o wyborze
Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, były m.in. zachęty ze
strony duszpasterza wspólnoty bądź zaprzyjaźnionego kapłana
z parafii, opinie zamieszczane w serwisie www.nasz-bocian.pl, informacje zawarte w wydanym przez Ośrodek kalendarzu.
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Tabela 1. Ilość poszczególnych odpowiedzi na pytanie ankietowe
o to, co zadecydowało, że kandydaci wybrali Archidiecezjalny
Ośrodek Adopcyjny a nie inną placówkę o tożsamym charakterze
2009

2010

2011

2012

2013

informacja od
znajomych

54*

36

42

19

20

informacja
w prasie,
telewizji

2

0

4

2

2

informacja od
lekarza

6

4

4

2

0

katolicki charakter Ośrodka

38

34

21

25

24

inne

14

11

6

5

3

*każdy z uczestników mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość małżonków wskazywała w ankiecie, że panującą w Ośrodku atmosferę odbierają jako przyjazną,
serdeczną i ciepłą, pracowników zaś postrzegają jako chętnych
nieść pomoc i autentycznie zainteresowanych sprawami, z jakimi oczekujący kandydaci się do nich zwracają. Wiele pytanych
osób zgadza się również z twierdzeniem, że klimat odczuwany
w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym daje poczucie bezpieczeństwa. Takie informacje zwrotne bez wątpienia bardzo nas
cieszą i są dla nas ważne, gdyż świadczą, że wysiłki pracowników
wkładane w to, aby kandydaci zgłaszający się do Ośrodka czuli
się w nim dobrze przynoszą owoce. Wzajemne zaufanie stanowi
w naszej ocenie niezbędny fundament do budowania otwarto-
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ści w relacjach i stwarza przestrzeń do rozmowy nieraz również
o bardzo trudnych i bolących kwestiach, których przepracowanie jest jednokrotnie niezbędne do dobrego przygotowania się na
przyjęcie dziecka porzuconego.
Wśród oczekiwań z jakimi małżonkowie zgłaszali się do
Ośrodka, przeważa szukanie pomocy w zostaniu rodzicami adopcyjnymi. „Wiedzieliśmy, że tu uzyskamy pełną wiedzę i będzie to
sprawnie przeprowadzone”; „Od zawsze pragnęliśmy mieć dzieci;
ponieważ pojawił się problem, by być rodzicami biologicznymi,
zrodziło się pragnienie, by adoptować dziecko. Chcemy się jak
najlepiej przygotować, by spełnić się jako rodzice”; „Nadzieja, że
Ośrodek pomoże nam stworzyć pełną rodzinę”. Kandydaci liczą,
że otrzymają wsparcie zarówno na etapie podejmowania decyzji
o przysposobieniu, jak i w czasie samej adopcji. Rozpoczynając
uczestnictwo w warsztatach, najczęściej mają nadzieję, że będzie
to dla nich okazja do zdobycia nowej lub poszerzenia posiadanej
już wiedzy. W refleksjach po zakończeniu szkolenia wielu z nich
wyraża radość, że mogło spotykać się z osobami, które znalazły
się w podobne sytuacji jak oni. Niektórzy małżonkowie podają, że
warsztaty w grupie kandydatów na rodziców adopcyjnych umocniły ich w słuszności podjętej decyzji. „Spotkania warsztatowe
wskazały problemy, z jakimi mogą zetknąć się rodzice dzieci, pokazały, jak radzić sobie z nimi; rozwiały obawy i poczułem się
silny wewnętrznie”. Treści prezentowane w trakcie spotkań przyczyniły się do obalenia mitów związanych z przysposobieniem,
wpłynęły na uświadomienie potrzeb dzieci osieroconych, przyniosły wiedzę o rzeczach dotąd nieznanych, np. o Alkoholowym
Zespole Płodowym. Niektórzy po zakończeniu szkolenia podawali, iż warsztaty uświadomiły im, że ich rodzicielstwo może być
inne niż u ich znajomych, pozwoliły spojrzeć na rodzinę w szer-
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szym kontekście, napełniły spokojem, gdyż dostarczyły wiedzy
o tym, jakie problemy i wyzwania mogą się pojawić po adopcji
dziecka i jak można sobie z nimi radzić.
Tabela 2. Czy Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi spełnił
oczekiwania kandydatów?
2009

2010

2011

2012

2013

Tak

90

100%

60

95%*

58

91%

39

97%

41

98%

Nie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Niezupełnie

–

–

3

5%

6

9%

1

3%

1

2%

*wartości procentowe zostały zaokrąglone
Źródło: opracowanie własne.

Kandydatom na rodziców adopcyjnych często trudno było
wskazać, który z poruszanych tematów był ich zdaniem najistotniejszy; najczęściej odpowiadano, że wszystkie treści były ważne
i uczestnicy szkolenia spodziewają się, że zdobyta wiedza będzie
przydatna i wykorzystywana przez nich w przyszłości. Zagadnienie, które jak obserwujemy niezmiennie wzbudza silne emocje,
dotyczy jawności adopcji. Przyszli rodzice adopcyjni doceniają
to, że dowiadują się kiedy i w jaki sposób powinni rozmawiać
z dzieckiem o historii jego życia. Dla wielu uczestników szczególnie istotne były także informacje związane z prawną stroną procesu przysposobienia. Wśród najważniejszych tematów poruszanych w trakcie szkolenia wskazywano również kwestie dotyczące
wychowania i rozwiązywania problemów, patologie występujące
w rodzinach biologicznych dzieci trafiających do adopcji, tematy-
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kę budowania więzi, kształtowania tożsamości dziecka. Dla przyszłych rodziców ważne jest także, że dowiadują się np. czym jest
Alkoholowy Zespół Płodowy oraz jakie zaburzenia zachowania
i emocji mogą pojawiać się u ich dzieci. Jako istotny znajdują również temat dotyczący rodziców biologicznych i rozmowę
o tym, o czym należy pamiętać, odpowiadając dzieciom na pytania o ich rodzinę pochodzenia.
Tabela 3. Subiektywna ocena poziomu wiedzy kandydatów na rodziców adopcyjnych po ukończeniu przez nich szkolenia
2009

2010

2011

2012

2013

Dużo
wyższy

69

77%*

36

57%

39

61%

30

75%

37

88%

Wyższy

21

23%

27

43%

24

37%

10

25%

5

12%

Utrzymany
na tym
samym
poziomie

–

–

–

–

1

2%

–

–

–

–

*wartości procentowe zostały zaokrąglone
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Ocena kandydatów, czy wiedza i wsparcie otrzymane
w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym pomogą im
w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych
2009

2010

2011

2012

2013

Zdecydowanie
tak

68

75%*

42

67%

38

59%

28

70%

34

81%

Raczej
tak

20

22%

18

28%

22

35%

11

27%

8

19%

Trudno
powiedzieć

2

3%

3

5%

4

6%

1

3%

–

–

Raczej
nie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zdecydowanie
nie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*wartości procentowe zostały zaokrąglone
Źródło: opracowanie własne.

Osoby udzielające odpowiedzi w ankietach najczęściej nie
wskazywały na treści szkolenia, które ich zdaniem wymagają
zmiany. W przeważającej większości czuli się usatysfakcjonowani zarówno formułą, jak i zakresem tematycznym warsztatów.
„Wszystko mi się podobało”; „Uważam, że wszystkie poruszane
tematy były potrzebne”; „Zajęcia były w pełni potrzebne”. Kilkoro
małżonków sugerowało, aby wprowadzić więcej spotkań z rodzinami, które wychowują adoptowane dzieci. Proponowano również zwiększenie ilości godzin, aby móc poruszyć więcej tematów
oraz zorganizowanie w ramach szkolenia spotkania z dorosłymi
dziećmi adopcyjnymi.
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Tabela 5. Czy w opinii kandydatów Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjny w wystarczającym stopniu przygotował ich do wejścia
w role rodziców adopcyjnych?
2009

2010

2011

2012

2013

Zdecydowanie
tak

51

57%*

33

52%

30

47%

22

55%

27

64%

Raczej
tak

36

40%

26

41%

27

42%

17

42%

15

36%

Trudno
powiedzieć

3

3%

3

5%

7

11%

1

3%

–

–

Raczej
nie

–

–

1

2%

–

–

–

–

–

–

Zdecydowanie
nie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*wartości procentowe zostały zaokrąglone
Źródło: opracowanie własne.

Czas pracy w grupach dla kandydatów na rodziców adopcyjnych to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale również szansa
na zawarcie nowych znajomości. Przeważająca większość wypełniających ankietę podała, że liczy, iż znajomości zawarte w trakcie szkolenia przetrwają i pozostawanie w kontakcie z innymi
uczestnikami będzie dla nich źródłem wsparcia w przyszłości.
Informacje, które często docierają do nas kilka lat po zakończeniu cyklu szkoleniowego, potwierdzają, że w wielu przypadkach
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rzeczywiście się to udaje i znajomości zawarte w czasie warsztatów przeradzają się w prawdziwe przyjaźnie.
Analiza licznych ankiet wypełnianych na zakończenie grup
szkoleniowych pozwala wysnuć wniosek, iż warsztaty stanowią
dla przyszłych rodziców adopcyjnych bardzo istotny element
procedury przysposabiającej. Cieszymy się, że praca naszych
trenerów przekłada się na odważniejsze i bardziej świadome podejmowanie ról rodzicielskich i owocuje nie tylko radością małżonków z daru rodzicielstwa, ale przede wszystkim szczęściem
dzieci, które odnajdują miłość, ciepło i poczucie bezpieczeństwa
w swoich nowych domach.
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Magdalena Lesiak

Matka też człowiek – praca z matką
oddającą dziecko do adopcji
Dzieci pozostawiane na klatkach schodowych, śmietnikach,
podrzucane do kościołów, okienek życia czy wreszcie zabijane
to skrajne przypadki odrzucanych dzieci. Często myślimy wtedy:
co za matka?! Wyrodna, nieczuła, nienormalna. Jak można nie
chcieć własnego dziecka, jak można zabić własne dziecko? Co za
niesprawiedliwość – jedni nie mogą mieć dzieci, a taka... wyrzuca. Dlaczego tak zrobiła?
Nie ma jednak do końca odpowiedzi na pytanie – dlaczego?
Oprócz ewidentnych przypadków chorób psychicznych, trudno
jednoznacznie określić, jakie cechy osobowości predestynują do
takich zachowań. Najczęściej są to sytuacje skrajnego ubóstwa
i silnej depresji. Nie bez znaczenia jest też opinia publiczna i stereotypy o wyrodnej matce oddającej swoje dziecko.
Rocznie w Polsce zdarza się kilka takich przypadków, o których najczęściej słyszymy w mediach. Biorąc pod uwagę zgłoszenia noworodków do adopcji – to mało, patrząc na śmierć dziecka
– to o kilka za dużo.
Od kilkunastu lat, pracując w Ośrodku, spotykam się z matkami oddającymi dzieci do adopcji. Decyzja o zrzeczeniu się dziecka
jest dla każdej kobiety niezwykle trudna, często okupiona ogromnym cierpieniem. Chciałabym napisać o ich najważniejszych problemach, pokazując, że MATKA też CZŁOWIEK.
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Jak powszechnie wiadomo, zgodnie z przepisami Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, matka biologiczna po urodzeniu
dziecka ma min. 42 dni na podjęcie decyzji o zrzeczeniu się swoich praw do niego. Możliwość odwołania tej decyzji istnieje do
momentu złożenia przez kandydatów na rodziców adopcyjnych
wniosku o przysposobienie, a to w praktyce może odbyć się nawet tego samego dnia, co zrzeczenie. Widzimy więc, że po 6 tygodniach matka podejmuje ostateczną decyzję. Te 6 tygodni to
zarówno długo i krótko. Długo dla dziecka, które w tym czasie
pozbawione jest troski i miłości rodziców, a krótko w perspektywie decyzji nieodwracalnej, decyzji na całe życie.
Ogromną rolę w tym okresie, a także już wcześniej, gdy matka
będąca w ciąży ujawni pomysł oddania dziecka, odgrywają osoby
i instytucje, do których matka zgłosi się po pomoc, a więc dom
samotnej matki, ośrodek adopcyjny, specjalny telefon zaufania
czy szpital. Oczywiście w każdej z tych instytucji matka szuka
innej pomocy. Oczekiwania jej są również uzależnione od jej indywidualnej sytuacji i potrzeb. Generalnie oczekiwania możemy
podzielić na trzy grupy, w zależności od etapu, na jakim znajduje
się matka:
1. Oczekiwania kobiet w okresie ciąży, kiedy pojawia się
myśl o oddaniu dziecka. Najczęstszą potrzebą jest pragnienie rozmowy z osoba kompetentną, aby ta pomogła
jej w podjęciu decyzji lub potwierdziła słuszność podjętej
decyzji, przez udzielenie informacji o sposobie załatwienia spraw formalnych. Nierzadko matki szukają okazji
do głębszego otwarcia się, aby uzyskać wsparcie i odbarczenie z poczucia winy. W tym okresie kobiety szukają
również pomocy w ukryciu się przed rodziną, mężem czy
konkubentem. Często zależy im na zachowaniu tajemnicy
i zapewnieniu o dyskrecji.
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2. Oczekiwania związane z pobytem w szpitalu. Tutaj ogromną rolę odgrywa personel medyczny, zarówno lekarze, jak
i pielęgniarki czy położne. Kobiety wstydzą się powiadomić o swojej decyzji pozostawienia dziecka, niejednokrotnie boją się etykietowania. Oczekują zrozumienia
i porady w ważnych w tej sytuacji kwestiach: czy zobaczyć
dziecko, w jaki sposób się z nim pożegnać.
3. Oczekiwania związane z etapem pożegnania. Pojawiają
się tutaj: potrzeba towarzyszenia w rozpaczy, potrzeba pociechy, pomocy w przeżyciu żałoby i znalezieniu recepty
jak teraz żyć?, a czasami pomocy w napisaniu pożegnalnego listu. Konieczne bywa wielokrotne potwierdzanie, iż
dziecko jest w dobrej rodzinie, a nie w placówce.
Wyżej wymienione potrzeby i oczekiwania wypływają z bardziej lub mniej uświadomionych problemów, które występują
u kobiet zarówno przed zrzeczeniem, jak i po złożeniu oświadczenia w sądzie.
Najczęstszymi problemami matek przed adopcją są: ciągłe
wahania co do decyzji, poczucie winy i wyrzuty sumienia, poczucie krzywdy, lęk przed opinią społeczną, presja otoczenia, zaprzeczanie więzi z dzieckiem, chęć wyboru rodziców adopcyjnych
i nieodcinania się do dziecka, lęk przed personelem medycznym
i sądem, ogólne obniżenie nastroju i objawy psychosomatyczne. Po adopcji pojawiają się także: poczucie straty i tęsknota za
dzieckiem, żal, marzenia o spotkaniu z dzieckiem, lęk o warunki bytowe dziecka, potrzeba posiadania informacji o nim i zdjęć,
natrętne myśli, zaburzenia snu i objawy somatyczne. Narasta poczucie pustki i bezsensu życia, a to pociąga za sobą zachowania
destrukcyjne służące zagłuszeniu tęsknoty np. sięganie po alkohol
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bądź narkotyki, seks, nowa ciąża, autoagresja czy wreszcie próby
samobójcze.
Tak jak wspominałam wcześniej każda sytuacja jest inna, nie
ma wzorca matek oddających dzieci do adopcji. Są to kobiety
młode i w średnim wieku, zamężne, rozwiedzione i w konkubinatach, z wyższym wykształceniem i upośledzone, posiadające
dzieci i bezdzietne, które oddają pierwszy raz i które oddają piąty
raz, które ukrywają ciążę, głodzą się i bandażują, żeby nie było
widać brzucha i takie, które regularnie odwiedzają lekarza i łykają
kwas foliowy.
Poniżej pozwalam sobie zamieścić dwa listy. Pierwszy to list
matki biologicznej do rodziców adopcyjnych przekazywany wraz
z 2,5-letnim synkiem. Drugi z nich otrzymałam od 19-letniej
dziewczyny miesiąc po oddaniu przez nią dziecka.
Drodzy Państwo!
Jestem samotną matką trójki dzieci. Zdecydowałam się na
ten krok, bo sama nie potrafię sprostać wszystkim problemom.
Nie na wszystko mnie stać, Marek nie zawsze miał to, co powinien. Mam nadzieję, że będzie miał kochających rodziców,
którzy będą go kochać może bardziej niż ja. Jestem pewna, że
państwo zapewnią mu szczęśliwe dzieciństwo, czas dojrzewania. Mnie nie byłoby stać na dobre wykształcenie wszystkich
dzieci.
Nie wiem czy Marek kiedyś w przyszłości będzie o mnie wiedział, ale gdyby tak, to proszę powiedzieć mu, że oddałam go
choć bardzo go kocham, dla jego dobra. U nas jest bieda, więc
znałby jedynie to. Proszę go bardzo kochać, on potrzebuje dużo
miłości. Wierzę, że kiedyś mi wybaczy.
					
Mama Marka
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Droga Pani Madziu!
Pewnie zdziwi Panią ten list, ale ja musiałam napisać go.
Zdaję sobie sprawę, że nie powinnam, ale moje sumienie nie
daje mi spokoju. Ktoś może pomyśleć, że oddałam moją córkę
dlatego, że Jej nie kochałam. To nie jest jednak prawda. Bardzo
ja kochałam i była to najcięższa decyzja w moim życiu. Wiem,
że nigdy jej nie odzyskam, ale bardzo bym chciała wiedzieć
czy jest zdrowa, czy trafiła do dobrej rodziny. Tak więc Panią
proszę, aby napisała mi Pani jak ona się miewa. Bardzo chciałabym wiedzieć, jaki ma kolor oczu, czy jest duża. Nie wiem,
jak Pani zareagowała na słowo moja, ale Ona zawsze będzie
dla mnie malutką Emilką, zawsze będę ją kochać.
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Aleksandra Jastrząb
Katarzyna Pustelnik-Beśka

Analiza sytuacji matek oddających dziecko do adopcji za
pośrednictwem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego
w Łodzi w latach 2009-2013
W celu przybliżenia sytuacji życiowych matek oddających
dzieci do adopcji została przeanalizowana sytuacja kobiet, które
zdecydowały się uczynić to za pośrednictwem Archidiecezjalnego
Ośrodka Adopcyjnego i w tym celu podjęły współpracę z pedagogami i psychologami Ośrodka. Analiza sytuacji matek dotyczy
lat 2009-2013 i została przeprowadzona na podstawie informacji
pozyskanych w trakcie rozmowy z kobietami oddającymi dziecko do adopcji, zawartych w kwestionariuszu rozmowy z matką
i w oparciu o inne dokumenty przechowywane w archiwum
AOA związane z powierzanym dzieckiem. Umieszczone w poniższej analizie dane procentowe, dla uzyskania większej przejrzystości wyników, zostały zaokrąglone.
Tabela 1. Liczba matek rozważających decyzję o oddaniu dziecka do
adopcji w poszczególnych latach działalności AOA
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Rok

Liczba matek rozważających decyzję o oddaniu
dziecka do adopcji

2009

40

2010

35
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2011

33

2012

24

2013

24

Razem

156

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2009-2013 Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
w Łodzi uzyskał ze szpitali działających na terenie województwa
łódzkiego informacje o rozważaniu decyzji o oddaniu dziecka do
adopcji przez 156 matek, przy czym 123 spośród nich wyraziły
zgodę na przysposobienie, a 33 zostały pozbawione władzy rodzicielskiej. W poszczególnych latach sytuacja przedstawiała się
następująco:
Tabela 2. Sposób uregulowania sytuacji prawnej dziecka
Rok

Liczba
matek

Matki wyrażające zgodę
na przysposobienie

Matki pozbawione
władzy rodzicielskiej

2009

40

30

10

2010

35

29

6

2011

33

23

10

2012

24

19

5

2013

24

22

2

Razem

156

123

33

Źródło: opracowanie własne.

Średni wiek matek rozważających decyzję o oddaniu dziecka
do adopcji w latach 2009-2013 wynosił 28 lat. W poszczególnych
latach dane te przedstawiały się w następujący sposób:
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Tabela 3. Wiek matek rozważających decyzję o oddaniu dziecka do adopcji
Rok

Średni wiek matek

2009

28 lat

2010

26 lat

2011

26 lat

2012

30 lat

2013

31 lat

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2009 charakteryzował się największą liczbą małoletnich
mam rozważających decyzję o oddaniu dziecka do adopcji – było
ich aż 6. W roku 2010, jak również w 2011, tylko 2 kobiety rozważające taką decyzję były małoletnie. W latach 2012-2013 wszystkie mamy stojące przed taką decyzją były pełnoletnie.
W przypadku 82 matek AOA nie posiada informacji o ich wykształceniu. 38 matek posiadało wykształcenie podstawowe, 25
zawodowe, a 11 spośród nich średnie. Żadna z matek nie posiadała wyższego wykształcenia.
Tabela 4. Poziom wykształcenia matek
Wykształcenie

Liczba matek

brak informacji o wykształceniu

82

podstawowe

38

zawodowe

25

średnie

11

wyższe

0

Źródło: opracowanie własne.
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121 mam (77%) rozważających decyzję o oddaniu dziecka do
adopcji to panny, 21 kobiet (13%) było zamężnych. 10 spośród
nich (6%) było rozwiedzionych, a 1 kobieta (1%) była wdową.
W przypadku 3 mam (2%) AOA nie posiada informacji dotyczących ich stanu cywilnego. W poszczególnych latach powyższe
dane przedstawiały się następująco:
Tabela 5. Stan cywilny matek
Stan cywilny
Rok

Liczba
matek

panna

mężatka

rozwódka

wdowa

brak
danych

2009

40

34

4

2

0

0

2010

35

26

4

4

0

1

2011

33

26

4

1

0

2

2012

24

19

4

1

0

0

2013

24

16

5

2

1

0

Razem

156

121

21

10

1

3

Źródło: opracowanie własne.

117 matek (75%) sygnalizujących w szpitalu chęć oddania
dziecka do adopcji pochodziło z Łodzi, 38 (24%) było spoza
Łodzi, a w przypadku jednej (1%) AOA nie posiada informacji
o jej miejscu zamieszkania. W przypadku 38 kobiet pochodzących spoza Łodzi, 17 pochodziło z miasta, a 19 ze wsi. Dane te
w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
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Tabela 6. Miejsce zamieszkania matek
Miejsce zamieszkania
Rok

Liczba
matek

Łódź

poza Łodzią

brak danych

2009

40

32

8

0

2010

35

21

14

1

2011

33

27

6

0

2012

24

16

8

0

2013

24

21

3

0

Razem

156

117

38

1

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich kobiet 110 (70%) nawiązało kontakt
z AOA i otrzymało wsparcie w czasie rozważania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji, 42 kobiety (27%) nie współpracowały
z AOA, a w przypadku 4 kobiet (3%) AOA nie posiada danych
dotyczących ich osobistych kontaktów z Ośrodkiem. Dane te
w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
Tabela 7. Współpraca matki z pracownikami Archidiecezjalnego
Ośrodka Adopcyjnego
Współpraca z AOA
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Rok

Liczba
matek

Współpraca

Brak współpracy

Brak danych

2009

40

26

11

3

2010

35

26

9

0

2011

33

22

10

1
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2012

24

16

8

0

2013

24

20

4

0

Źródło: opracowanie własne.

113 (72%) kobiet po raz pierwszy rozważało decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, 18 kobiet (12%) podejmowało taką decyzję po raz drugi, dla 9 (6%) była to decyzja podejmowana po
raz trzeci, 2 kobiety (1%) już wcześniej oddały troje dzieci do adopcji, w przypadku 13 matek (8%) AOA nie posiada informacji
o tym, czy wcześniej decydowały się na taki krok. Jedna matka
podejmowała taką decyzje po raz szósty.
Tabela 8. Liczba dzieci oddanych przez matkę do adopcji
Liczba dzieci wcześniej oddanych do adopcji
Rok

Liczba
matek

1-sze
dziecko

2-gie
dziecko

3-cie
dziecko

4-te
dziecko

6-te
dziecko

brak
danych

2009

40

24

7

3

0

0

6

2010

35

29

0

2

0

1

3

2011

33

26

2

3

0

0

2

2012

24

19

3

0

1

0

1

2013

24

15

6

1

1

0

1

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 65% kobiet rozważających decyzję o oddaniu dziecka do adopcji wychowywało już jedno lub większą liczbę dzieci.
Z informacji posiadanych przez AOA wynika, że 44 mamy rozważające decyzję o wyrażeniu zgody na przysposobienie wycho-
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wywało jedno dziecko, 31 wychowywało dwoje dzieci, 19 mam
miało pod swoją opieką troje dzieci, 7 – czworo dzieci, 1 mama
sześcioro, a w przypadku 14 mam AOA nie posiada informacji
o liczbie wychowywanych dzieci. 40 mam (prawie 26%) nie wychowywało żadnego dziecka, przy czym 9 spośród nich nie osiągnęło pełnoletniości, a w przypadku 10 mam ich starsze dzieci
przebywały w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 9. Liczba dzieci pozostających przy matce
Liczba dzieci przy matce
Rok

Liczba
matek

1
dziecko

2
dzieci

3
dzieci

4
dzieci

6
dzieci

brak
dzieci

brak
danych

2009

40

12

3

6

2

0

11

6

2010

35

8

12

4

0

0

8

3

2011

33

11

6

3

1

0

9

3

2012

24

8

5

1

4

0

5

1

2013

24

5

5

5

0

1

7

1

Źródło: opracowanie własne.

WNIOSKI:
Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła nam zaobserwować, że sytuacja kobiet oddających dzieci do adopcji za pośrednictwem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego na przestrzeni kilku lat (2009-2013) nie zmienia się diametralnie. Choć
w ostatnim czasie zmniejszyła się ogólna liczba kobiet oddających
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dzieci do adopcji, to bez zmian pozostał fakt, że najwięcej matek
zgłaszających się do AOA podejmuje tę decyzję po raz pierwszy.
W większości przypadków jest ona podejmowana przez kobiety
z wykształceniem podstawowym, które nie pozostają w związkach małżeńskich i pochodzą z terenu miasta Łodzi. Większość
kobiet nawiązywała kontakt z ośrodkiem adopcyjnym i otrzymywała wsparcie w rozważanej decyzji.
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Magdalena Lesiak

Stanąć w prawdzie. O jawności adopcji*
Na warsztatach dla rodziców adopcyjnych uczy się przyszłych rodziców, że powinni mówić swoim dzieciom od początku, że są adoptowane.
Przysposobienie jest coraz popularniejszą formą rodzicielstwa, coraz częściej i głośniej mówi się o adopcjach – powstają
filmy, programy, ukazuje się mnóstwo artykułów zachęcających
do adopcji. Przyszli rodzice mogą uzyskać informacje nie tylko
od pracowników ośrodka adopcyjnego, ale również na forach internetowych i w realnych grupach wsparcia prowadzonych przez
rodziców adopcyjnych. Adopcja przestaje być tematem tabu
i przestaje być taka straszna i trudna.
W świecie prowadzono wiele badań dotyczących jawności
adopcji, wśród autorów najpopularniejszych znajdują się m.in.
Brodzinsky, Kirk, Reitz i Watson. Na podstawie ich prac powstają
publikacje zachęcające rodziców do mówienia prawdy. W Stanach Zjednoczonych już 20 lat temu popularne były poradniki
Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji. Duży wkład w tę tematykę
mają również Włosi. W Polsce problematyką jawności adopcji
zajmowała się m.in. Antonina Gutowska.
Myślę jednak, że nie potrzeba badań naukowych, żeby odkryć, że człowiek nie lubi być oszukiwany. Nigdy. A zwłaszcza
w kwestiach znaczących dla jego życia.
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Kandydaci na rodziców adopcyjnych już często na początku
procedury deklarują gotowość powiedzenia dziecku prawdy, ale
nie wiedzą jak oraz kiedy to zrobić. Warsztaty próbują odpowiedzieć na te pytania i wyposażyć przyszłych rodziców w przydatną
wiedzę i umiejętności.
W trakcie szkolenia uczestnicy zastanawiają się dlaczego ludzie ukrywają fakt przyjęcia obcego dziecka do rodziny. Odpowiedzi bywają różne, ale większość dotyczy obaw:
• przed reakcją otoczenia – uwagami, plotkami, negatywnymi przykładami, napomnieniami, litowaniem się;
• przed reakcją dziecka – jak zareaguje, czy nie odrzuci rodziców adopcyjnych, czy nie zechce szukać rodziców biologicznych.
Poprzez dyskusje, przykłady i ćwiczenia staramy się w trakcie szkolenia wyjaśnić te sytuacje, rozwiać obawy i wątpliwości,
a także pokazać drugą opcję – jawność adopcji. Dlaczego warto?
Dlaczego trzeba?
Otwartość w tej kwestii buduje u dziecka zaufanie do rodziców, często również szacunek. Czyni relację rodzice – dziecko
uczciwą. Ma ogromny wpływ na poczucie tożsamości i poczucie
własnej wartości dziecka. Mówiąc prawdę, nie musimy nosić całe
życie ciężaru tajemnicy i pilnować się na każdym kroku. A w dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii i portali społecznościowych całkowite ukrycie faktu adopcji jest niemożliwe.
Najważniejszym argumentem jest prawda – każdy ma prawo znać swoje pochodzenie, swoje korzenie i swoją historię.
Jak mówić małym dzieciom, że są adoptowane? Czy dziecko jest to w ogóle w stanie zrozumieć?
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Kluczem do mówienia o adopcji jest prawda. Tym, co pomaga, jest bez wątpienia akceptacja. Akceptacja dziecka i jego historii, ale również akceptacja przez rodziców swojej przeszłości i doświadczenia bezdzietności, ponieważ ma to ogromny wpływ na
poczucie własnej wartości i na przyjęcie adopcji jako innej drogi
rodzicielstwa. Rodzice niepogodzeni ze swoimi stratami, traktujący adopcję jako ostatnią deskę ratunku, są bardzo niepewni
swojej roli, dlatego później mają problemy z mówieniem dziecku
o tym, jak do tego doszło, że są razem.
Kolejną rzeczą pomagającą w rozmowach jest przekonanie
o tym, że adopcja to dobra decyzja i że w ogóle jest to coś dobrego. Bez takiego myślenia jak przekażemy dziecku naszą radość
z faktu bycia jego rodzicami? Oczywiście warunkiem bazowym
jest również dobra, czyli głęboka i silna relacja z dzieckiem.
Dziecko, które odkrywa swoją przeszłość musi mieć pewność
miłości, bliskości i wsparcia rodziców adopcyjnych.

Kiedy?
Jak najwcześniej. Nie czekać na właściwy moment! Nawet zanim dziecko przyjdzie do domu. Albo już wtedy, gdy jest zupełnie
malutkie i nawet nic nie rozumie. To czas oswajania się rodziców
ze słowami, to trening głosu.
Jak najwcześniej – przy różnych sytuacjach życia codziennego, gdy czytamy pierwsze bajki, pokazujemy obrazki. Dajemy
tym pierwsze sygnały, uczymy pierwszych słów, które kojarzą się
z adopcją. Gdy rodzice rozmawiają z maluchami, te niewiele rozumieją z trudnych terminów, ale odbierają uczucia, które towarzyszą mówieniu – mogą poczuć ciepło, troskę, bezpieczeństwo
i szczęście.
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Jak najwcześniej – gdy dziecko zadaje pierwsze pytania – skąd
się biorą dzieci? A jeśli nie pyta – inicjować takie rozmowy i aranżować sytuacje.
Jak najwcześniej – żeby nikt nie uprzedził i nie zastąpił w tym
rodziców adopcyjnych. To rodzice muszą być pierwsi.

Jak mówić?
Normalnie.
Pozytywnie i otwarcie.
Uczciwie.
Spokojnie i łagodnie.
Zrozumiale – stosownie do wieku dziecka. Im młodsze, tym
krócej i prościej.
Okazując miłość i zrozumienie dla tego, co przeżywa dziecko.
Przekazując radość z faktu, że jest się rodzicem tego dziecka.
Zachowując szacunek i wdzięczność dla rodziców biologicznych.
Ujawnianie adopcji to proces. Rodzice muszą być uważni
i elastyczni, gdyż dziecko będzie wracało do tematu w zależności
od swoich potrzeby i ciekawości. Nikt nie przewidzi scenariusza
ani pierwszej rozmowy o adopcji, ani kolejnej. Dzieci są nieprzewidywalne, ale rodzice adopcyjni muszą mieć pewność, że chcą
rozmawiać i chcą powiedzieć dziecku prawdę.

Na jakie pytania powinni być gotowi rodzice adopcyjni?
Skąd się wziąłem?
Czy byłem u ciebie w brzuchu?
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Kto mnie urodził?
Co to znaczy adopcja?
Dlaczego mnie adoptowaliście?
Dlaczego rodzice mnie nie chcieli?
Czy mnie oddacie, gdy będę niegrzeczna?
Jacy byli moi pierwsi rodzice?
Kim była moja matka?
Czy mam rodzeństwo?
Czy mogę spotkać się z moją rodzoną matką?
Są pewne sytuacje i elementy pomagające w mówieniu o adopcji, na warsztatach nazywamy je ułatwiaczami. To np. pamiątki związane z przeszłością dziecka, zdjęcia, filmy z pierwszych
dni w nowej rodzinie.
My zachęcamy rodziny i serdecznie zapraszamy na coroczny Zjazd Rodzin Adopcyjnych. To dobra okazja, żeby dziecku
powiedzieć dokąd jedzie, kto tam będzie. To również kawałek
jego historii; można wówczas opowiedzieć: „Tu przychodziliśmy
uczyć się, jak być rodzicami, tu pracują ciocie, które nas poznały”.
Wszystko odbywa się w radosnej atmosferze zabawy, więc będzie
budowało w dziecku przekonanie, że adopcja jest pozytywna.
Niezwykłym odkryciem dla dzieci jest fakt, że są też inni adoptowani. Podobne doświadczenie mają również te dzieci, których
rodzice utrzymują kontakt z innymi rodzinami adopcyjnymi.
Kolejna okazja, żeby zagaić o adopcji i radości bycia rodziną,
to świętowanie dnia przyjścia dziecka do rodziny adopcyjnej,
tzw. DORODZINY.
Książki i filmy, które wprowadzają dziecko w świat adopcji,
a rodzicom ułatwiają zagajenie tematu czy wyjaśnienie pewnych
kwestii:
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Filmy dla dzieci:
Pani Pajączkowa i jej gromada,
Stuart Malutki,
Tabaluga i Leo.
Filmy dla rodziców ukazujące, jak ważna jest prawda o adopcji
i tożsamość dziecka:
October baby,
Dziecko ze śmietnika.
Bajka napisana dla własnego dziecka – najlepiej oddaje historię dziecka. I jest wspaniałym, wyjątkowym prezentem od rodziców adopcyjnych. W trakcie warsztatów w naszym Ośrodku, już
od wielu lat, kandydaci piszą bajkę dla swojego przyszłego dziecka. Powstały wspaniałe opowieści. Niektóre z nich zostały zebrane w książkę Historyjki adopcyjki, czyli bajki dla naszych dzieci.
Jest to praca zbiorowa rodziców z AOA w Łodzi.

Książki dla dzieci o adopcji
Aubrey A. (2013), Adopcja. Rodzina Zuzi;
Frączek A. (2008), Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą
dzieci;
Keiko Kasza (2004), Mamusia dla Koko;
Kotowska K. (2001), Jeż;
Matusiak A. (2005), Święty Mikołaj w Pięknej Dolinie;
Nemiroff M., Annuziata J. (2007), Wszystko o adopcji;
Pitzorno B. (2007), Poliksena i prosiaczek;
Wilgocki J., Wright M. K., (2006), Czas niepewności. O dzieciach
w rodzinach zastępczych.
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Co przeżywa dziecko, gdy dowiaduje się o tym na późniejszych etapach życia np. w wieku dojrzewania, albo kiedy jest
dorosłe?
W pierwszym momencie są zaskoczone, często nawet w szoku. Czasami zaprzeczają, mówią, że to niemożliwe, że to pomyłka.
Później próbują odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego? Dlaczego zostały oszukane, dlaczego tak się stało? Dlaczego rodzice adopcyjni nie mieli odwagi z nimi porozmawiać? Na dalszym etapie, kiedy szukają prawdy, w rozmowach z pracownikami Ośrodka nie kryją swojego rozczarowania i złości. Widać to zwłaszcza
u tych, których relacja z rodzicami adopcyjnymi nie była zbyt
dobra. Inni, chociaż mają żal do rodziców adopcyjnych, kierowani lojalnością próbują szukać rodziny biologicznej bez wiedzy
i pomocy rodziców adopcyjnych. W jednym i drugim przypadku
takim osobom towarzyszą wielkie emocje – ból, smutek, bezradność, niepewność, niepokój, czasami poczucie niesprawiedliwości, poczucie straty i tęsknota, ale też ciekawość i nadzieja.
Co robić, kiedy ktoś życzliwy poinformuje dziecko, że jest
adoptowane? Czy to sytuacja bez wyjścia, czy można jeszcze
ratować sytuację?
Trzeba! Rodzice adopcyjni muszą wyprostować i uporządkować wiedzę dziecka. Dla dziecka częściowa informacja, czy też
wiadomość przekazana w niewłaściwy sposób może mieć bardzo
negatywne skutki, zwłaszcza dla małego dziecka. Zaczyna ono
sobie różne rzeczy wyobrażać, samo interpretować i wyciągać
wnioski. Czasami jedno nieprzemyślane słowo może wzbudzić
ogromny lęk, a w skrajnych przypadkach nawet wywołać trau-
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mę, np. wtedy, gdy dziecko słyszy od obcego: „Rodzice Cię nie
chcieli”, „Jesteś znajdą”, czy nawet „To nie są twoi rodzice” – o rodzicach adopcyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice adopcyjni byli pierwsi w przekazywaniu wiedzy o adopcji i zrobili to
w taki sposób, aby dziecko czuło się kochane, akceptowane, przyjęte i bezpieczne. Po takim przygotowaniu, gdy spotka się z uwagami życzliwych, nie będzie aż tak zaskoczone i będzie umiało
sobie w takiej sytuacji poradzić.
Czy dorośli adoptowani poszukują swoich korzeni? Dlaczego chcą znaleźć biologicznych rodziców?
Tak, to prawda, że dzieci chcą poznać swoje korzenie, swoich
rodziców, a przede wszystkim rodzeństwo. Widzimy, że dla wielu 18 urodziny są symbolicznym progiem dla integrowania tożsamości. Są tacy, co następnego dnia po urodzinach zjawiają się
w Ośrodku z listą pytań. Cieszymy się, gdy mają w tym poszukiwaniu wsparcie rodziców adopcyjnych.
Duża ilość osób pytających o swoje korzenie związana jest
z wiekiem Ośrodka – nasze małe adoptowane dzieci stały się
dorosłe. Zgodnie z prawem mogą otrzymać więcej informacji
(z Urzędu Stanu Cywilnego, z sądu czy z ośrodka adopcyjnego)
i chcą z tego korzystać.

* Skrócona wersja ukazała się w dodatku „Gazety Wyborczej” 26 czerwca 2015 r.
Rozmowę prowadziła Wioletta Gnacikowska.
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Bajki edukacyjne i terapeutyczne jako element budowania
tożsamości adopcyjnej dziecka; analiza bajek pisanych
przez kandydatów na rodziców adopcyjnych
Bruno Bettelheim pisał, że „jeśli nie chcemy żyć z dnia na
dzień, ale pragniemy w pełni świadomie przeżywać własną egzystencję, wówczas naszą największą potrzebą i najtrudniejszym
zadaniem jest znalezienie jej sensu”1. Odnajdywanie sensu życia
nie jest zadaniem łatwym, szczególnie gdy człowiek zmuszony
jest stawiać również czoła poczuciu zagubienia bądź braku przynależności. Jednocześnie wydaje się, że poznawanie istoty istnienia pozostaje nierozerwalnie splecione z odkrywaniem własnej
tożsamości, gdyż bez wiary we własne siły, przekonania o możliwości kierowania swoim losem oraz przeświadczenia, że posiada
się odpowiednie zasoby, które pozwolą sprostać różnorodnym
wyzwaniom trudno wychodzić poza granice egzystencji egocentrycznej i odważnie konfrontować się z wymaganiami codzienności. Szukanie odpowiedzi na pytanie o to kim jestem wiąże się
z tym, jak sam siebie postrzegam, co traktuję jako swoje mocne
strony, a co jest dla mnie trudnością. W procesie kształtowania
obrazu własnej osoby nie bez znaczenia pozostaje także to, jak
patrzą na mnie inni, kim jestem dla tych, których ja klasyfikuję
jako osoby ważne.
1
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Dla dzieci, które zostały przysposobione proces odkrywania
własnej tożsamości to również zmierzenie się z prawdą o swoim
pochodzeniu i faktem, że z jakiegoś powodu nie mogły być wychowywane przez biologicznych rodziców. W trakcie całej procedury przygotowującej małżonków do przysposobienia dziecka,
szczególnie w czasie grupowych spotkań warsztatowych, często
podkreśla się znaczenie jawności adopcji. Mimo to wśród kandydatów na rodziców adopcyjnych niejednokrotnie występuje
obawa przed wyjawieniem przyjętemu dziecku prawdy o jego
pochodzeniu. Lęk przed szczerym, otwartym rozmawianiem
z adoptowanym dzieckiem o historii jego życia może mieć różnorodne podstawy. Czasami wypływa z funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów związanych z adopcją; mogą one czynić
z przysposobienia temat tabu, nadawać mu niczym nieuzasadnione pejoratywne konotacje, nakładać na przyjęte do rodziny dziecko rodzaj piętna. Mimo różnorodnych prób kształtowania pozytywnego obrazu rodzicielstwa zastępczego, nadal można natknąć
się np. w zasobach internetowych na przekonanie, że przysposobione maluchy z pewnością okażą się krnąbrne i sprawią wiele
kłopotów wychowawczych. Kandydaci na rodziców adopcyjnych
niejednokrotnie dzielą się obawą, że gdy dziecko dowie się o tym,
że zostało przysposobione, może poczuć się inne bądź nawet gorsze od swoich rówieśników. Przyznają się do doznawania lęku
przed emocjami, które taka informacja może w dziecku wywołać.
Czasami zmagają się z wyobrażeniem, że otwarte rozmawianie
o adopcji zaowocuje w ich synu bądź córce pragnieniem poznania korzeni oraz odszukania biologicznych rodziców, co utożsamiają z niebezpieczeństwem utraty miłości dziecka.
Bez wątpienia każde dziecko ma prawo do prawdy o historii
swojego życia. Jeżeli odkrywa ją przypadkowo lub jest ona prze-
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kazywana przez osoby obce, może naruszać to jego poczucie bezpieczeństwa, wzbudzić wiele emocji, których okazywanie bywa
uznawane przez społeczeństwo jako negatywne. Dzieci, szczególnie starsze, wkraczające w okres dojrzewania, uznając siebie za
oszukane mogą żywić obawę, że również inne rzeczy we współtworzonej przez nie rodzinie nie były prawdziwe, że w poczuciu
osób dorosłych, którym dotąd ufały, nie zasługują one na szczerość.
Dostrzeżenie różnorodnych obaw, które towarzyszą rodzicom
przygotowującym się do mówienia o adopcji pozwala w pełni
zdać sobie sprawę z wartości, jaką w cały proces adopcyjny może
wnieść bajka. Praktyka Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi pokazała, że indywidualne tworzenie przez kandydatów na rodziców adopcyjnych bajki jest sprawdzającym się
w praktyce sposobem na mówienie o przysposobieniu. Pracując
w grupie warsztatowej, małżonkowie są zachęcani przez trenerów,
aby z myślą o dziecku, które w przyszłości będą mogli przyjąć
do swojej rodziny stworzyli historię opowiadającą o ich drodze
do rodzicielstwa. Po zakończeniu adopcji zasadne jest, aby uzupełnili bądź zmodyfikowali napisaną historię w taki sposób, aby
uczynić z niej pełnowartościowe oraz przede wszystkim zgodne
z prawdą narzędzie pomagające w podjęciu rozmowy o jawności
adopcji w sposób delikatny, dostosowany do możliwości percepcyjnych dziecka, twórczo wykorzystujący modelujące możliwości
baśni.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat kandydaci przygotowujący
się do przysposobienia w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym stworzyli blisko dwieście bajek. Kilkanaście z nich doczekało się publikacji w postaci książki: Historyjki adopcyjki, czyli bajki
dla naszych dzieci. Czytając opowieści, szybko można dostrzec,
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że każda z nich jest inna i ma swój szczególny, niepowtarzalny
charakter. Zarówno ich semantyczna, jak i stylistyczna analiza
pozwala wskazać pewne ich cechy wspólne.
Tworząc bajkę, kandydaci na rodziców adopcyjnych często
sięgają po baśniową formułę otwierającą wiele historii opowiadanych dzieciom:
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami,/ Pomiędzy
dwoma tysiącletnimi dębami,/ Stał zamek przeogromny,
prastary./ Komnat w nim było bez miary./ W zamku tym
żyli królowa i król,/ Królewna Anna, służba i dwór2.

Określenia dawno, dawno temu, w odległej krainie, za górami, za rzekami nawiązują do tradycyjnych utworów zapisanych
w historii literatury poznawanych przez człowieka w okresie
dzieciństwa. Pisząc bajkę adopcyjną, rodzice często tak kształtują przestrzeń, w której ma się rozegrać akcja, aby jak najlepiej
przypominała środowisko ich codziennego życia. Dlatego też historie rozgrywają się w równym stopniu w dużych miastach, jak
i w niewielkich miejscowościach. Bohaterowie mieszkają w blokach bądź domkach z ogródkiem, są w trakcie remontu bądź zakończyli już urządzanie wszystkich pomieszczeń. Niektórzy mają
licznych sąsiadów, inni podkreślają, że w ich okolicy mieszkają
pozostali członkowie ich rodziny. Postacie z bajek mogą zarówno
pracować w domu, prowadzić własne firmy jak i być zatrudnieni
przez duże i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Słuchając bajki, dzieci łatwo rozpoznają te jej elementy, które są tożsame z ich

2
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światem rzeczywistym, dzięki czemu jeszcze łatwiej internalizują
przekazywane w niej treści.
Analizując bajki adopcyjne, można zaobserwować, iż w większości z nich rodzice zdecydowali się na wykorzystanie zwierząt,
które obdarzają swoimi imionami, cechami charakteru, zainteresowaniami, zdolnościami. Wśród bohaterów da się odnaleźć
między innymi niedźwiadki, różnorodne ptaki, motyle, wiewiórki, kotki, myszy, pszczółki. Pojawiają się mądre i dociekliwe sowy,
które lubią zadawać pytania i zdobywać nową wiedzę, są również
odważne tygrysy, które dzielnie stawiają czoła rzeczywistości.
Niektórzy bohaterowie lubią hodować kwiaty, inni dużo czytają,
gotują lub spacerują. Rodzice, znając indywidualne upodobania
swoich dzieci, mogą wybierać takie postaci, które ich maluch darzy sentymentem – dlatego też wśród bohaterów można odnaleźć także samochody czy słodkie wypieki. Pracownicy ośrodka
adopcyjnego często uwiecznieni zostają w opowieści jako dobre
i wrażliwe wróżki mające moc spełniania życzeń. Ze względu na
osobiste doświadczenia małżonków przywoływani w toku narracji lekarze przedstawiani są często jako osoby, które jako pierwsze sugerują i zachęcają udanie się do ośrodka pośredniczącego
w przysposobieniach maluchów. Najbliżsi niejednokrotnie scharakteryzowani zostają jako ci, którzy z oddaniem tworzą sieć
wsparcia dla oczekujących na potomka zakochanych, w niektórych przypadkach jednak trudno empatyzować im i adekwatnie
reagować w okolicznościach, które nigdy wcześniej nie były ich
udziałem.
Bajka pozwala tworzyć niezwykły świat, przestrzeń, w której
wszystko może się wydarzyć, ale która jednocześnie swojemu
umownemu charakterowi zawdzięcza niezagrażający dobrostanowi czytelnika klimat. Za jej sprawą dziecko w łatwy sposób
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uczy się reguł rządzących życiem społecznym. Utożsamiając
się z bohaterem poznawanej historii, ma możliwość budować
i wzmacniać w sobie poczucie własnej wartości oraz skuteczności. Identyfikacja z postacią przedstawioną w opowieści pozwala
mu również zmierzyć się z trudnymi uczuciami, zneutralizować
bodźce lękotwórcze poprzez doświadczenie ich w sposób kontrolowany i w atmosferze pełnej bezpieczeństwa. Układając dla
swojego dziecka historyjkę-adopcyjkę, rodzice mogą w naturalny i niewymuszony sposób kreować w dziecku pozytywny obraz
przysposobienia, przedstawiając go jako coś normalnego, o czym
mówi się w sposób otwarty i szczery, co nie stanowi tematu, którego poruszenie miałoby zagrażać poczuciu wewnętrznej homeostazy.
W tworzonych w trakcie warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych bajkach dotyczących przysposobienia, małżonkowie bardzo często odwołują się do sfery emocjonalnej.
Nazywają odczuwane przez siebie stany afektywne, przywołują
uczucia towarzyszące im przed rozpoczęciem procedury oraz
w jej trakcie. Mówią o początkowym smutku, niepewności, złości, rozgoryczeniu, rozczarowaniu, poczuciu niesprawiedliwości
i okrucieństwa losu oraz o późniejszej nadziei, zaufaniu, radości,
niecierpliwym oczekiwaniu oraz miłości. Niejednokrotnie wybiegają w przyszłość, przewidując, jak będą się czuć, gdy w końcu
spełni się jedno z największych marzeń ich życia i będą mogli
zostać rodzicami. W przeważającej większości wszystkich analizowanych przeze mnie bajek można odnaleźć bardzo mocno
zaakcentowany pozytywny obraz przysposobionego dziecka. Rodzice nazywają je spełnieniem swoich marzeń, darem od Boga,
największym szczęściem i radością, iskrą nadającą sens codziennym wysiłkom. Kierują do swoich dzieci komunikat, iż są one dla

propzycja1.indd 74

2015-12-18 00:11:48

25 lat Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

75

nich niezwykle ważne i zajmują niepodważalne miejsce w ich sercach. Bajki, dzięki swojej specyfice, stwarzają młodemu człowiekowi przestrzeń do odczuwania różnorodnych uczuć, które dzięki przygodom bohatera dziecku łatwiej zidentyfikować i nazwać
u siebie. Historyjki-adopcyjki ukazują, że mogące wystąpić u malucha poczucie np. zagubienia czy niepewności nie jest niczym
nienaturalnym, ale stanowi jedną z wielu reakcji emocjonalnych,
nad którą można efektywnie pracować aby ją przeformułować
i nie pozwolić jej nabrać cech destrukcyjnych.
Bajki, które powstają dla przysposobionych dzieci, pozwalają
w pewien sposób zachować ciągłość ich historii. Tłumaczą one,
jak maluch pojawił się w danej rodzinie, podkreślają, że jest jej
oczekiwanym i upragnionym członkiem. Opowieści adopcyjne
uwypuklają, iż chociaż dziecko przybyło do danego domu w ściśle określonym momencie w przeszłości, jego nadejście nie było
przypadkowe, ale poprzedziły je szczegółowe przygotowania. Pisząc bajkę adopcyjną, małżonkowie często nawiązują do historii
swojego związku, wspominają okoliczności w jakich się poznali
i przedstawiają swoje wspólne losy, wplatając w nie obustronne
pragnienie przyjęcia do ich rodziny dziecka. Tym samym adoptowane dziecko, poznając prawdę o swoim życiu, zyskuje jednocześnie poczucie, iż wpisuje się w historię rodziny, w której żyje na
długo przed tym, nim fizycznie stanie się jej członkiem.
Dostrzegając rolę, jaką w procesie kształtowania tożsamości
dziecka może odegrać przygotowana specjalnie dla niego i mówiąca o nim bajka, nie sposób nie zauważyć jak ważne miejsce
w historiach adopcyjnych zajmuje rodzina biologiczna przyjętego malucha. Dzieci słysząc, że urodził je ktoś inny niż mama,
która je wychowuje, mogą dopytywać dlaczego tak jest oraz czy
ta pierwsza mama ich nie chciała. Praca z matkami, które po-

propzycja1.indd 75

2015-12-18 00:11:48

76

Adopcja. Czas serca

dejmują decyzję o zrzeczeniu się praw rodzicielskich pokazuje,
że za każdą decyzją o oddaniu dziecka stoi indywidualna historia, niejednokrotnie niezwykle trudna oraz złożona. Niektórzy
rodzice adopcyjni, niepielęgnujący w sobie stereotypowych, pejoratywnych wyobrażeń i nieoceniający motywacji oraz decyzji biologicznej matki i ojca ich pociech, starają się przedstawić
w bajce ich pozytywny wizerunek, aby nie budować w dziecku
negatywnego obrazu osób, które dały mu życie. W swoim założeniu historia adopcyjna ma pomóc dziecku w zaakceptowaniu
faktu, że ze względu na różne okoliczności nie mogło pozostać
i dorastać pod opieką swoich biologicznych rodziców.
W historyjkach-adopcyjkach często można odnaleźć próby
nowego zdefiniowania takich słów jak adopcja, rodzina zastępcza
czy dom dziecka. Z jednej strony z pewnością pomaga to dziecku
w głębszym zrozumieniu jego losów, gdyż przytoczone powyżej
pojęcia formułowane są w sposób prosty, dostosowany do możliwości percepcyjnych młodego człowieka. Z drugiej strony umożliwia to kreowanie pozytywnego odbioru pewnych zjawisk społecznych. Ukazuje chociażby, iż fakt adopcji nie jest niczym, co
należałoby z jakiegokolwiek powodu ukrywać, osoby zaś, które
przysposabiają dzieci niczym nie różnią się od innych ludzi pragnących kochać i wychowywać potomstwo.
Dziecko, otrzymując bajkę napisaną wyłącznie z myślą o nim,
może czuć się wyjątkowe. Z perspektywy jawności faktu przysposobienia, zaproszenie malucha do wysłuchania historii dostosowanej do jego możliwości poznawczych jest dobrym punktem
wyjścia do inicjowania rozmowy o adopcji. Podsumowując analizę bajek adopcyjnych, warto zauważyć, że z informacji przekazywanych Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu przez
rodziców, którzy szczęśliwie zakończyli proces przysposabiania,
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wielu z nich wykorzystuje w codziennym życiu bajkę, uznając
ją za bezpieczny i dostosowany do wieku sposób przekazywania
dziecku różnorodnych istotnych dla niego treści. Chociaż rodzice piszą historie z myślą o dziecku, to jednocześnie pozwalają
im one radzić sobie z ich własnymi emocjami. Bajki adopcyjne,
tłumacząc w bardzo pozytywny i pełen miłości sposób to, czym
jest adopcja, przedstawiając ją między innymi jako spełnienie
marzeń, ułatwiają dziecku jej rozumienie. Wpływają na przyjmowanie prawdy o historii w sposób bezpieczny, a tym samym na
budowanie poczucia własnej tożsamości w oparciu o prawdę.
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Aleksandra Pawłowska

Jak napisać bajkę adopcyjną?
Instrukcja obsługi dla początkujących.
Program Dziecko czeka...
Pisać bajki każdy może i każdy potrafi... Ty również, chociaż
być może jeszcze nigdy nie próbowałeś i dlatego teraz wydaje
Ci się, że jest inaczej. Zrób prezent swojemu dziecku i z myślą
o nim napisz historię, która pomoże mu zrozumieć czym jest
adopcja, a Tobie ułatwi otwartą i dostosowaną do jego wieku rozmowę o tym, jak pojawiło się w Waszej rodzinie.
Bohaterami swojej historii możesz uczynić ludzi, zwierzęta
lub dowolne ożywione przedmioty. Stwórz takie postaci, które
maluch będzie mógł polubić i które nie będą wzbudzać w nim
strachu. Może to być rodzina niedźwiadków, para samochodzików albo ciasteczka z pyszną czekoladową polewą – wszystko zależy od Ciebie! Nadaj im swoje cechy charakteru, mocne strony,
zainteresowania. Niech Twój bohater, tak jak Ty, uwielbia lody
czekoladowe lub na wszelkie możliwe sposoby próbuje wykręcić
się od zmywania po kolacji.
Osadź swoją historię w przestrzeni, która jest dla dziecka
znana, bezpieczna oraz która ułatwi mu identyfikację z głównymi bohaterami. Możesz rozpocząć od tego, jak poznałeś swojego ukochanego małżonka bądź od dowolnego momentu Waszej
wspólnej historii. Nie bój się emocji! Nazywaj to, co czułeś, kiedy Twoje pragnienie zostania rodzicem długo nie mogło się
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spełnić. Opowiedz, czym jest dla Ciebie adopcja. Opisz drogę,
którą wspólnie z mężem lub żoną musieliście przejść, aby móc
stać się rodzicem. Pamiętaj, aby używać takich słów i wyrażeń,
które nie wywołują negatywnych skojarzeń i których zrozumienie
nie wymaga ciągłego zaglądania do Słownika Języka Polskiego.
Nie obawiaj się wspominać o korzeniach swojego dziecka.
Uwierz, że udając, że jego biologiczni rodzice nie istnieją lub
kreując ich negatywny obraz, utrudniasz swojemu dziecku przyjęcie i pogodzenie się z prawdą o całej historii jego życia. Nie
musisz uciekać się do kłamstwa – wystarczy, że będziesz pamiętał, że nie jesteś oskarżycielem ani sędzią i nie do Ciebie należy
ocenianie motywów działania biologicznych rodziców swojego
malucha. Przecież to dzięki nim Twoje dziecko mogło pojawić
się na świecie i teraz dawać Ci niezliczone powody do radości
i wzruszeń każdego dnia.
Buduj w dziecku pozytywny obraz jego osoby. Mów o tym,
jak bardzo jest dla Ciebie ważne i co do niego czujesz. W końcu
każdy człowiek, aby móc rozkwitnąć jak kwiat, musi być podlewany dużą ilością miłości! Pamiętaj, że o wartości bajki adopcyjnej
nie świadczy jej długość ani to ile mądrych słów w niej użyjesz;
najważniejsze, aby płynęła ona prosto z Twojego serca.
Dlatego nie czekaj dłużej – weź papier oraz długopis i do
dzieła!
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Kamila i Paweł Janczykowie

Historia o tym,
jak Pan Miś i Pani Misia znaleźli to,
na co tak długo czekali
Pan Miś i Pani Misia poznali się wczesną wiosną. Śnieg gdzieniegdzie zakrywał jeszcze polanę. W całym lesie było bardzo
sennie. Żadne inne zwierzątko nie chciało wyjść na zewnątrz, bo
było jeszcze bardzo zimno. Pan Miś tej wiosny zbudził się z zimowego snu wcześniej niż poprzedniego roku. Przeciągając się,
ziewnął trzy razy i wyszedł na leśną ścieżkę, szukając jakiegoś
smakołyku.
– Ale jestem głodny – mówił do siebie. – Mam taką ochotę na
miodek, a pszczółki jeszcze śpią. Zresztą nawet gdyby nie spały,
to i tak nie ma jeszcze kwiatów, z których mogłyby zebrać pyłek
i zrobić miodek – tłumaczył sobie Pan Miś, idąc w stronę polany.
Na rozwidleniu dróg, pod wielką sosną, Pan Miś zobaczył coś
niezwykłego. Pstrokaty kocyk zakrywał coś w kształcie wielkiej
kuli. Zza kocyka co rusz dobiegał chichot. Pan Miś podszedł
i nieśmiało zapytał, zupełnie jakby pytał sam siebie:
– Ciekawe kto tam jest...?
Kocyk nagle znieruchomiał, jakby obecność kogoś obcego
wprawiła go w zakłopotanie. Jeden z rogów kocyka delikatnie się
uniósł. Oczom Pana Misia ukazała się uśmiechnięta Pani Misia,
która odpowiedziała radośnie:
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– To tylko ja i pięć moich książek. Nie mogłam się zdecydować, którą chcę przeczytać. Na legowisku jest za ciemno. Zresztą
już mi się znudziło siedzenie w jednym miejscu. Chciałam dojść
na polanę, ale tutaj pod tym drzewem jest tak uroczo. Zabrałam
ze sobą kocyk, bo jeszcze jest zimno...
Pan Miś oszołomiony rozmownością nieznajomej wpatrywał
się w Panią Misię wielkimi oczami i powtarzał tylko „Achhhaaa”.
– Ja mam na imię Kami, a ty?
– P-p-paweł. Miś Paweł – wydukał Pan Miś.
– Bardzo miło mi Ciebie poznać – uśmiechnęła się zalotnie
Pani Misia.
Pan Miś uśmiechnął się w odpowiedzi, ale nie powiedział ani
słowa. Może myślał, że coś mówi, albo za dużo myślał i przez to
zapomniał, że trzeba odpowiedzieć. Pani Misia nie przejmując się
niezręczną ciszą, zaproponowała:
– A może pójdziesz ze mną na spacer?
– Yyyy, tak... Tak! – odpowiedział Pan Miś.
Poszli więc oboje w stronę polany. Całą drogę Pani Misia opowiadała o sobie, o swoim legowisku, o książkach, które czytała,
przerywając co jakiś czas swoją opowieść przelotnymi pytaniami, na które Pan Miś z trudem odpowiadał. Niezrażona tym Pani
Misia wciąż zalotnie się uśmiechała. Już wiedziała, że Miś Paweł
jest jej ukochanym, tylko on tego jeszcze nie wiedział. Pan Miś
był bardzo zaskoczony nową znajomością. Bardzo spodobał mu
się ten spacer i sama Pani Misia, ale w jej obecności nie potrafił
zebrać myśli.
– Dziękuję Ci bardzo za spacer Pawełku. Czy będziesz miał
ochotę porozmawiać jutro? – spojrzała z nadzieją na Pana Misia.
– Tak! Tak! – potwierdził, uśmiechając się.
Pani Misi zaświeciły się oczy i z zachwytu dotknęła noskiem
policzek Pana Misia, rumieniąc się w tej samej chwili. Nie czeka-
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jąc na jego reakcję, poszła w stronę swojego legowiska, zostawiając pod wielką sosną i pstrokaty kocyk, i pięć swoich książek. Pan
Miś jeszcze długo nie mógł dojść do siebie po tym niespodziewanym spotkaniu.
– No, takiego początku wiosny to ja się nie spodziewałem
– powiedział w końcu sam do siebie, układając się do snu. Jednak
sen nie chciał przyjść tej nocy.
Ciągle myślał o Pani Misi, o jej uśmiechu, o jej oczach, o tym
co mówiła. Nie mógł się doczekać następnego spotkania. Czas
dłużył się niemiłosiernie.
Jak tylko opadła poranna mgła, dając miejsce pięknej, słonecznej pogodzie, Pan Miś wyszedł pośpiesznie na polanę.
– Gdzie one są, gdzie one są??? – powtarzał bez końca, będąc jakby w transie. – Ooo! Tutaj! – wykrzyknął radośnie, a leśne
echo potwierdziło jego radość.
Chwycił zębami piękne przebiśniegi i pobiegł pod wielką sosnę. Pani Misi jeszcze nie było. Chcąc wykorzystać czas oczekiwania, Pan Miś złożył kocyk i poukładał równo książki, a na nich
ułożył bukiet przebiśniegów. Gdy usłyszał, że nadchodzi Pani
Misia, szybko poprawił futerko i nienaturalnie wyprostował się,
niecierpliwie oczekując na spotkanie. Pani Misia była pod wrażeniem niespodzianki. Uśmiechnęła się jeszcze bardziej niż poprzedniego dnia, a jej oczy roziskrzyły się jak dwa złote dukaty.
– O, jaki piękny bukiet! Dziękuję Ci Pawełku.
Tym razem Pan Miś był bardziej rozmowny.
– Dzisiaj zerwane – powiedział z dumą zdobywcy. – Jak Ci się
spało?
– Niestety nie najlepiej – żaliła się Pani Misia. – Moje legowisko się obsunęło i nie umiem go naprawić. Czy mógłbyś mi
pomóc? – zapytała.
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– Oczywiście – odrzekł ochoczo Pan Miś.
Całą drogę do legowiska Pani Misi oboje uśmiechali się do siebie. Pan Miś popisowo poprawił miejsce snu Pani Misi, dodając
przy okazji kilka udogodnień. Pani Misia była wprost zachwycona.
– Bardzo Ci dziękuję, Pawełku. Musisz być bardzo zmęczony
i głodny – powiedziała, rumieniąc się, gdyż zauważyła, że przez te
wiele godzin pracy nie zaproponowała żadnej przekąski.
– Nie ma za co, Kami. A czuję się wyśmienicie i niczego mi
nie brakuje – wytłumaczył Pan Miś. Chciał, żeby Pani Misia nie
czuła się z jego powodu źle. Już powoli zaczynał rozumieć, że jest
mu coraz bliższa.
Pan Miś i Pani Misia prawie codziennie spotykali się pod wielką sosną lub chodzili na długie spacery po lesie. Pani Misia dużo
mówiła o sobie, o tym, że czasem było jej źle albo smutno. Pan
Miś słuchał zawsze z uwagą. Dużo myślał o tym, co mówiła Pani
Misia i starał się ją wspierać i pocieszać. Przed jednym z takich
spotkań Pan Miś doszedł do wniosku, że chyba jest zakochany
w Pani Misi.
– Wszystko na to wskazuje – mówił sam do siebie. – I to, że
lubię jej słuchać, i to, że jest piękna, i że chcę by była blisko, i że
chcę jej dobra... – wymieniał, jakby przekonując samego siebie do
już podjętej decyzji.
– Tak, jutro jej to powiem! – zadecydował. – Ale zaraz – zaniepokoił się Pan Miś – przecież powinna coś ode mnie dostać! Coś
szczególnego, pięknego i zrobionego ręcznie – rozmyślał.
– Już wiem! – wykrzyknął triumfalnie. – Przygotuję jej wisiorek! Tak bardzo lubi wisiorki i wszelkie inne ozdoby!
I już po chwili wybiegł na polanę, aby poszukać tego najpiękniejszego kamienia, który przyozdabiał później całą noc. Wyznanie miłości Pana Misia nie było dla Kami wielkim zaskoczeniem.
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O tym, że są w sobie zakochani wiedziała już od pierwszego spotkania. Wielką radość sprawił jej wisiorek, który od tego dnia nosiła prawie codziennie.
Dni stawały się coraz dłuższe i cieplejsze. Polana zaczęła się
pięknie zielenić. Powróciły na nią ptaki i owady. Z norek zaczęły
wychodzić myszki i jeże. Sarenki przychodziły na świeżą trawę,
a króliki chętnie kicały po zielonej polanie. Pan Miś i Pani Misia
postanowili, że chcą założyć rodzinę i być mamą i tatą. Bardzo
się kochali i kiedy już zamieszkali razem, z nadzieją wypatrywali,
czy w ich legowisku nie pojawią się małe misie. Czekali całe lato.
W gniazdach ptaków pojawiły się już pisklęta, a z króliczych jam
zaczęły wystawać uszka małych króliczątek. Jednak u Państwa
Misiów wciąż nic się nie zmieniało.
W sercu Państwa Misiów pojawił się niepokój i smutek. – Jesień coraz bliżej, a w naszym legowisku ciągle pusto – powiedziała ze smutkiem Pani Misia i łezki, które zakręciły się jej w oczach,
spłynęły w dół po jej zazwyczaj uśmiechniętych policzkach, kapiąc na lśniące, brązowe futerko.
– Rozumiem, jak bardzo jest Ci z tym źle, Kochanie. Tak jak
Ty chciałabyś już być mamusią, tak ja bardzo tęsknię za tym, by
zostać tatusiem – wyznał Pan Miś, noskiem delikatnie strącając
łezki z policzka Pani Misi.
– Wszystko będzie dobrze – powiedział niepewnie, patrząc
w dal na polanę. Zbliżał się już wieczór. Jesienne słońce skrywało
się za czubkami drzew, spowijając polanę cieniem i szarością.
Wtem z oddali Państwo Misie usłyszeli trzepot dużych skrzydeł, a chwilę potem ich oczom ukazała się para bocianów, która
wylądowała na polanie.
– Dobry wieczór Państwu – zaklekotała Pani Bocianowa.
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– Czy mielibyście Państwo coś przeciwko temu, abyśmy od-

poczęli tu dzisiejszej nocy? – zapytał Misiów niezwykle elegancki
i dystyngowany Pan Bocian.
– Oczywiście, witamy Was bardzo serdecznie na naszej polanie – powiedział Pan Miś.
– Czujcie się jak u siebie w domu – dodała Pani Misia, szybciutko wycierając łapką mokre policzki.
– Co Was sprowadza w nasze strony tak późną porą? – zaciekawił się Pan Miś.
– Szczerze mówiąc, nie jest to koniec naszej wyprawy. Jak co
roku wybieramy się bardzo daleko, za góry i morza, by tam przezimować. Tam daleko jest piękny świat, gdzie można znaleźć to,
na co się bardzo czeka.
W oczach Pani Misi pojawiła się iskierka nadziei.
– A gdzie dokładnie jest to miejsce, w którym można znaleźć
to, na co się bardzo czeka? – zapytała.
- Kierując się wprost na południe przez wysokie góry, a później przez morze. W ten sposób trafi się do dalekiej Afryki, gdzie
zawsze jest ciepło, i gdzie mieszka bardzo dużo zwierzątek niespotykanych w Waszym lesie – odpowiedział bocian.
– A nie boicie się tak wszystkiego zostawić i lecieć w nieznane? – dopytywał Pan Miś. – Nie tęsknicie za tym co zostawiacie
za sobą?
– To, co jest dla nas najważniejsze mamy zawsze przy sobie, bo
jest w naszych sercach – odpowiedziała Pani Bocianowa patrząc
z miłością w oczy Pana Bociana, który doskonale wiedział co
miała na myśli i całkowicie się z nią zgadzał.
Po wymianie wielu serdeczności Państwo Misie wrócili na
swoje legowisko. Przez całą drogę rozmyślali o tym, czego dowiedzieli się od Państwa Bocianów.
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– Pawełku... – zaczęła nieśmiało Pani Misia. – A może i my
wybralibyśmy się na południe? Może i my znaleźlibyśmy tam to,
na co tak bardzo czekamy?
Pan Miś zafrasował się i przez dłuższą chwilę nie odpowiadał.
Zawsze miał w zwyczaju długo, milcząco myśleć nad odpowiedzią, a zwłaszcza wtedy, gdy pytanie było bardzo ważne. Pani Misia dobrze o tym wiedziała i wtulając się w jego futerko, cierpliwie czekała, aż Pan Miś podzieli się z nią odpowiedzią. Wreszcie
w oczach Pana Misia rozbłysła radość.
– Tak, pójdźmy na południe! Czuję, że znajdziemy tam to, na
co tak długo czekamy! Nieważne ile potrwa podróż. Zawsze będziemy mogli wrócić na naszą polanę.
I w ten oto sposób Pan Miś i Pani Misia postanowili zostawić
swoje legowisko, wielką sosnę oraz całą polanę, i pójść w podróż
do miejsca, o którym mówiły bociany.
Następnego dnia oboje wstali jeszcze przed świtem, spakowali
do swoich plecaczków rzeczy, które wydawały im się najbardziej
potrzebne i wyruszyli na południe. Pożegnali się z bocianami zapewniając, że za jakiś czas wszyscy spotkają się na miejscu.
Po kilku dniach wędrówki Państwo Misie dotarli w góry. Jesienna pogoda dawała im się we znaki. Zrobiło się pochmurno
i dżdżyście. Deszcz padał coraz mocniej, a droga stawała się coraz
bardziej uciążliwa, stawiając przed nimi coraz trudniejsze przeszkody. Oboje musieli przedzierać się przez kosodrzewinę i zwalone pnie drzew, i już to wspinać się pod górę, już to ześlizgiwać
się po ubłoconych zboczach. W trakcie przeprawiania się przez
rwącą rzekę nurt zabrał im plecaczki, a sami ledwo dotarli na
drugi brzeg. Pani Misia bardzo się zmartwiła.
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– Co my teraz poczniemy bez tych wszystkich bardzo potrzebnych rzeczy?
Ale nie było wyboru. Musieli iść dalej. Poza tym przecież to,
co najważniejsze i tak mieli przy sobie. Pan Miś z niepokojem
patrzył w niebo, gdzie zbierały się coraz ciemniejsze chmury rozświetlane błyskiem piorunów.
– Musimy schronić się gdzieś przed burzą – powiedział Pan
Miś.
Na szczęście kilka kroków dalej ich oczom ukazała się niewielka jaskinia, w której z radością i ulgą schowali się przed strugami deszczu. Pan Miś zaczął szykować legowisko, a Pani Misia
osuszyła sobie futerko i zaczęła rozglądać się z uwagą po jaskini.
W pewnej chwili zauważyła, że za jednym z głazów coś się rusza.
Zaciekawiona podeszła bliżej i zobaczyła dwa maleńkie, wtulone
w siebie i drżące z zimna susełki.
– Hej maluszki, co Wy tutaj same robicie? Gdzie podziała się
Wasza mama? – zapytała z czułością, podchodząc jeszcze bliżej.
– Nie wiemy co stało się z naszą mamą – odpowiedziały płaczliwie susełki. – Niestety, niewiele pamiętamy. Na pewno była burza, dużo wody i bardzo się baliśmy. Uciekliśmy z norki i schroniliśmy się w tej jaskini.
Po tych słowach oba susełki rozpłakały się na dobre.
– Ja chcę do mamy! – zaczął wołać każdy z nich.
Pani Misia bardzo się wzruszyła tą historią i nie zauważyła nawet, że u jej boku znalazł się Pan Miś, który także słyszał
opowieść susełków. Oboje podeszli i bardzo delikatnie przytulili
zmarznięte maluchy. W jednej chwili zdali sobie sprawę, że potrzebują one dużo czułości, miłości i opieki. Widzieli, że susełki
są bardzo zmęczone ucieczką, a ich futerko stało się szare i matowe, ponieważ maleństwa bardzo długo nie jadły. Jednak dla Pana
Misia i Pani Misi były to najbardziej urocze i najśliczniejsze stwo-
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rzonka, jakie kiedykolwiek widzieli. W ich sercach zaczęło rodzić
się nowe, a jednak znajome uczucie. Zaczęli szeptać susełkom
do uszka, że teraz są już bezpieczne i już nigdy nie będą same.
Łkanie maluszków powoli cichło. Państwo Misie, chcąc je zaciekawić, zaczęli opowiadać im o sobie, o lesie z którego przyszli,
o wielkiej sośnie, legowisku i leśnej polanie, a także o spotkaniu
z bocianami i wyprawie na południe, w czasie której zgubili swoje plecaczki. Susełki słuchały ich słów z uwagą i coraz większym
spokojem.
Przez kilka następnych dni Pan Miś i Pani Misia coraz mocniej przywiązywali się do susełków, a maluchy obdarzały ich coraz
większym zaufaniem i czuły się w ich towarzystwie coraz bardziej
bezpieczne. Choć na początku wydawało im się, że misie i susły bardzo się od siebie różnią, zauważyli, że mają podobne oczy,
a ich futerka są niemal tego samego koloru. Było im z tym bardzo
dobrze i jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Gdy burza ustała
i przyszedł czas, że można było opuścić jaskinię, dla Państwa
Misiów stało się jasne, że ich wyprawa na południe tak naprawdę
właśnie się zakończyła. Doskonale wiedzieli, że znaleźli to, na co
tak bardzo czekali. Bardzo pokochali rozkoszne rodzeństwo.
Gdy Pani Misia szykowała kolację, a susełki bawiły się obok
z Panem Misiem, jeden z nich zapytał:
– A czy teraz Wy będziecie dla nas mamą i tatą?
Państwo Misie spojrzeli na siebie wilgotnymi oczami. Pani
Misia podeszła bliżej i odpowiedziała:
– Tak. Od kiedy tylko Was poznaliśmy, było to nasze największe marzenie.
– A czy to znaczy, że teraz wrócimy do Waszego lasu, zobaczymy wielką sosnę i piękną polanę? – dopytywały podekscytowane
susełki. Pan Miś z wielkim uśmiechem wytłumaczył maluchom:
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– Bardzo chcemy, abyście poznali te wszystkie miejsca, o których Wam opowiadaliśmy. Także naszą rodzinę i naszych przyjaciół.
– Suuuper! – odpowiedziały susełki.
– Przed nami długa droga, ale mam nadzieję, że się jej nie boicie – chciał się upewnić Pan Miś.
– No co ty, Tata – odpowiedziały zgodnie maleństwa, nie odrywając wzroku od zabawy. – Tutaj w jaskini jest bardzo fajnie,
ale dopóki będziemy razem wszystko będzie dobrze. Przecież Ty
i Mama ciągle mówicie, że to co jest dla nas najważniejsze mamy
zawsze przy sobie, bo jest w naszych sercach.
Pani Misia spojrzała z miłością w oczy Pana Misia. Oboje
doskonale wiedzieli co ich dzieci miały na myśli i całkowicie się
z tym zgadzali.
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Dzieci bardziej niż inni
potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych,
którzy mówią, że je kochają.
Michel Quoist
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Nasza adopcja*
Pierwsza myśl o adopcji pojawiła się, kiedy po czterech latach
małżeństwa wciąż nie doczekaliśmy się biologicznego potomstwa. I… o dziwo, niemal wraz z tą myślą, pojawiła się druga kreska na teście ciążowym. Pierworodny oznajmił swoją obecność.
Po mniej więcej dwóch latach od narodzin syna temat adopcji
zaczął jednak powracać i to dość natarczywie. Czasami czuliśmy
się wręcz przynaglani myślami o tym, że ktoś nie z nas poczęty
jest nam przeznaczony. Prowadziliśmy niezliczoną ilość rozmów
o pragnieniu obdarowania miłością kogoś potrzebującego, ale też
roztrząsając budzące się wątpliwości i strachy. W końcu temat zaczął nas już męczyć, bo do podjęcia żadnej decyzji wciąż nie byliśmy gotowi. Ten moment zbiegł się w czasie z odchodzeniem Jana
Pawła II. Powracaliśmy wtedy do Jego nauczania. Kto z polskich
katolików nie pamięta słów z Westerplatte, wypowiedzianych
przez Jana Pawła II do młodzieży w 1987 r.: „Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które
trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można
się uchylić. Nie można zdezerterować”. W naszym życiu istnieją
one szczególnie, już na zawsze, a naszą córkę czasem nazywamy
papieskim dzieckiem. Ostateczną decyzję podjęliśmy w trakcie
dialogu małżeńskiego po zadanym sobie wcześniej dla nabrania
dystansu miesiącu milczenia na temat adopcji. Każde z nas rozeznało tak samo jakie jest nasze powołanie, jaka powinność, przed
którą nie możemy zdezerterować. Od tej pory wszelkie wątpliwo-
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ści zaczęły znikać, a przejście procedury adopcyjnej tylko utwierdziło nas w słuszności podjętej decyzji. Warsztaty dla przyszłych
rodziców adopcyjnych były czasem ważnym i potrzebnym, mimo
że wychowywaliśmy już dziecko biologiczne. Otrzymaliśmy tam
wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami dziecka bądź
wrogimi komentarzami osób trzecich. Wciąż z nich korzystamy.
Fakt, że byliśmy już rodzicami biologicznymi na pewno ułatwił
nam niwelowanie wielu obaw związanych z wychowaniem. Po
prostu pewne trudne sytuacje już przerabialiśmy i wiedzieliśmy,
że dzieci tak mają. Od momentu decyzji i założenia teczki w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym (18 maja – w rocznicę
urodzin Jana Pawła II), do spotkania z córką minęło 19 miesięcy. O swoich planach poinformowaliśmy tylko najbliższą rodzinę
i przyjaciół, więc pojawienie się kolejnego dziecka w naszym
domu było dla wielu osób naprawdę zaskakujące. Zresztą także
dla nas moment spotkania okazał się mocno niespodziewany.
Miało być na wiosnę, przypuszczaliśmy, że będzie to spotkanie
z kolejnym synkiem, a tutaj już przed Bożym Narodzeniem pojawiła się ONA. Trudno to spotkanie nawet ubrać w słowa, do
dziś bardzo wyraźnie czujemy je w sobie i pielęgnujemy każdy
moment z nim związany.
Mieliśmy naprawdę ogromne szczęście doświadczenia miłości
adopcyjnej od pierwszego wejrzenia, a nawet od pierwszej wiadomości. Wiedzieliśmy, że jedziemy do naszej córki i dane nam
było zachwycić się NIĄ natychmiast. Syn przedszkolak cieszył się
z rodzeństwa, musiał tylko nieco oswoić się z płcią, gdyż wolał
raczej brata do gry w piłkę. Fakt, że ja nie urodziłam siostry został
przyjęty naturalnie, być może dlatego, że w rozmowach przygotowaliśmy syna do takiego powiększenia naszej rodziny. Nasze
mamy (ojcowie nie żyją) także przyjęły wnuczkę z miłością i trwa
ona niezmiennie do dziś.
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Myślę, że taki cud jest darem Boga i został wymodlony przez
nas i wiele innych osób.
Ogrom ludzkiej życzliwości, jaki spłynął na nasz dom wraz
z pojawieniem się w nim córki, jest niemożliwy do opisania. Do
tej pory mam zapisane treści sms-ów, jakie przychodziły i wciąż,
kiedy je czytamy, ogarnia nas wielkie wzruszenie i serce bije mocniej. Wszystkie ubranka i wyposażenie zostało kupione i zorganizowane przez nas i bliskie nam osoby w ciągu dwóch dni. A jaka
miłość ten czas przepełniała… Przykry komentarz zdarzył się
jeden raz. Bardzo zabolało, ale w niczym nie zachwiało poczucia
pewności naszego powołania.
Jesteśmy rodzicami adopcyjnymi już kilka lat i wiemy, że adopcja jest naszą drogą, wiemy też, że nie jest to rodzicielstwo takie
samo jak biologiczne. Nie jest lepsze ani gorsze, jest po prostu
inne, niesie momentami inne wyzwania, do podjęcia których się
przygotowywaliśmy i które nas nie przerażają. Córka, mając niespełna cztery lata, zapytała czy ją urodziłam i wie, że tak nie było.
Od tamtej pory odbywaliśmy wiele rozmów o adopcji, czytaliśmy
książki, odpowiadaliśmy na dziesiątki pytań, byliśmy świadkami
jej śmiałych wypowiedzi na ten temat w różnych gronach. Trudnym dla niej momentem były narodziny najmłodszego, teraz
dwuletniego brata. On jeszcze nie wie, że dzieci przychodzą do
rodziców różnymi drogami, ale coś nam mówi, że starsza siostra,
w swoim czasie, świetnie mu to wytłumaczy.
Wszystkie nasze dzieci są nasze, bo taką decyzję podjęliśmy
i tak Bóg pozwolił nam realizować rodzinne życie. Czasem patrzę na naszą dziewczynkę i zastanawiam się, jak to możliwe, że
jej nie urodziłam… Wtedy myślę, że czas ciąży biologicznej jest
piękny, ale jego znaczenie dla poczucia więzi nie jest decydujące.
W adopcji bardzo ważne jest, żeby mieć przekonanie, że jest się
rodzicem. Jeśli taki komunikat płynie do dziecka, ono czuje się
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bezpieczne i kochane i tę miłość odwzajemnia. A czyż nie o miłość w życiu nam chodzi?
						

A. i P.

*Wersja skrócona tekstu ukazała się na portalu wrodzinie.pl
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Prezent od Boga*
Pierwsze pięć lat małżeństwa było dla nas czasem beztroskiego życia we dwoje i docierania się. Ale też i czasem wyczekiwania
na pojawienie się dziecka. Kiedy mijały miesiące, a potem kolejne
lata, w końcu zapaliła się czerwona lampka – coś jest nie tak. Długo nie mogliśmy się pogodzić z myślą, że problem niepłodności
może dotyczyć także nas…
Rozpoczęliśmy leczenie, które oznaczało przede wszystkim
walkę z własną niemocą. Piszę o walce, bo oboje z mężem bardzo nieprzyjemnie wspominamy czas uciążliwych, a nawet upokarzających procedur medycznych, diagnostyki i leczenia. Każda
wizyta w klinice niepłodności była dla nas męką i stresem. Comiesięczne wyczekiwanie na cud zajścia w ciążę wykańczało psychicznie.
Jednak w tym czasie nie byliśmy sami. Teraz widzę, jak bardzo
Bóg troszczył się o nas, powoli przemieniał i otwierał nasze serca
na przyjęcie Jego woli w naszym życiu. Najpierw, podczas nieuleczalnej choroby mojego taty, nauczyliśmy się klękać razem do
modlitwy wieczornej, co wcześniej było nie do pomyślenia. Następnie, niemal równolegle do rozpoczęcia leczenia niepłodności,
zaczęliśmy uczestniczyć w mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie oraz w spotkaniach grupy Odnowy w Duchu Świętym
w naszym mieście. Radosna modlitwa wspólnotowa, rozważanie
Pisma świętego, uwielbianie Boga również w trudnych sytuacjach
życia, pomagały nam przetrwać czas walki o poczęcie dziecka.
Wspólna modlitwa małżeńska i wzrost w wierze nie tylko
uchroniły nasze małżeństwo przed kryzysem spowodowanym
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niepłodnością, ale niezwykle umocniły naszą miłość i jedność
małżeńską.
W ostatnich – jak się później okazało – miesiącach leczenia
przeżyliśmy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym,
a następnie pojechaliśmy na I tydzień rekolekcji ignacjańskich.
Tam, za namową zaprzyjaźnionego księdza, chcieliśmy pomodlić
się o otwartość i przemyśleć temat adopcji. I choć na początku
rekolekcji zalecono wszystkim, by pozostawić swoje problemy,
a skupić się na słuchaniu głosu Boga w swoim sercu, to jednak
wątek adopcyjny nosiliśmy w naszych sercach przez całe rekolekcje. Wróciliśmy z nich całkiem odmienieni. Mimo że przeżywaliśmy je osobno – w ciszy i na modlitwie osobistej – wróciliśmy
z niezwykłym poczuciem jedności, miłości i pokoju serca.
W tej jedności małżeńskiej ustaliliśmy, że nieprzekraczalną
granicą naszych starań o biologiczne dziecko będzie propozycja
zapłodnienia in vitro. Dlatego w dniu, w którym drugi prowadzący nas lekarz stwierdził, że poza tym zabiegiem nie widzi sensu
dalszego leczenia, odetchnęliśmy z ulgą. Był to koniec koszmaru
leczenia. Nie była to jednak łatwa decyzja, gdyż pragnienie posiadania biologicznego dziecka było w nas bardzo silne. Po chwilowym wahaniu, czy podjęta decyzja jest dobra, czy na pewno zrobiliśmy wszystko, aby mieć biologiczne dziecko i czy nie będziemy
kiedyś żałować zaniechania procedury in vitro, utwierdziliśmy się
w podjętej decyzji. Jak się później okazało, bardzo dobrej. Mieliśmy ogromny pokój serca i wewnętrzną radość mimo faktu, że
być może nigdy nie urodzę dziecka.
Późniejsza debata publiczna w kwestii zabiegu in vitro, zdecydowany głos Kościoła w tej sprawie oraz docierające do nas informacje o problemach zdrowotnych koleżanek, które trafiły na
intensywną terapię po szalonej stymulacji hormonalnej, jeszcze
bardziej przekonały nas o słuszności podjętej decyzji.
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Postanowiliśmy odpocząć i dać sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji o adopcji. Odpoczynek nie trwał długo, bo nad
tym tematem zastanawialiśmy się już na rekolekcjach ignacjańskich, a dzięki książkom i forom internetowym mieliśmy dość
wiedzy teoretycznej w tym zakresie.
W zimowe popołudnie – 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – udaliśmy się po raz
pierwszy do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Ośrodek wybraliśmy nieprzypadkowo, gdyż zależało nam
na tym, aby w najważniejszej dla nas kwestii – naszego dziecka
– decydowały osoby wierzące, a cały proces przygotowania do adopcji był powierzony Bogu. I nie zawiedliśmy się. Z radością zobaczyliśmy, że każde spotkanie w trakcie warsztatów szkoleniowych
rozpoczyna się modlitwą za rodziny, była też Eucharystia i wspólna Wigilia. W przeciwieństwie do wizyt w klinice, w Ośrodku od
pierwszego spotkania czuliśmy się jak u siebie. Ciepła, rodzinna
atmosfera, mili i życzliwi pracownicy – wszystko to sprawiło, że
w nasze serca wstąpiła nadzieja, że w końcu zostaniemy rodzicami. Że gdzieś tam czeka na nas nasze dziecko. Procedura adopcyjna i warsztaty szkoleniowe były czasem radosnego oczekiwania
na maleństwo. Każdego dnia modliliśmy się za wstawiennictwem św. Gerarda o dar macierzyństwa i ojcostwa.
Kiedy w końcu zadzwonił TEN telefon, byliśmy podekscytowani. Po ośmiu latach małżeństwa dostaliśmy od Pana Boga
najpiękniejszy prezent – małego synka – kolejny dowód Bożej interwencji w naszym życiu.
Chłopiec okazał się być wcześniakiem, który dostał po urodzeniu zaledwie jeden punkt w skali Apgar. Neonatolodzy nie
potrafili powiedzieć, czy będzie widział, słyszał, chodził. W wielkim zaufaniu Panu Bogu przyjęliśmy go, wierząc, że z Jego pomocą damy radę. Tak też się stało. Msze święte, modlitwa rodziny,
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wspólnoty, zaprzyjaźnionych księży i nas samych szturmowały
Niebo i przyniosły owoce. Synek kolejno wychodził ze wszystkich
obciążeń, rozwijał się prawidłowo, tak jak jego rówieśnicy. Dzisiaj jest zdrowym, bystrym sześciolatkiem i rozpoczął już naukę
w zerówce. Stanowimy szczęśliwą, zwykłą rodzinę, z jej radościami i troskami, i nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było, gdy
naszego synka z nami nie było… Nie potrafimy sobie wyobrazić
życia bez niego.
Każdego dnia dziękujemy Bogu za niego i naszą rodzinę,
i za to, że On był z nami i nie pozwolił się załamać w trakcie leczenia oraz pomógł podjąć najważniejszą decyzję naszego życia
– o przyjęciu dziecka, którym nas obdarzył. A Niebo szturmujemy nadal. Być może Pan Bóg ma dla nas jeszcze jakiś prezent…
					

Małgorzata

* świadectwo ukazało się w czasopiśmie „Szum z Nieba” nr 108/2011
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Myślę tak…
– W państwa przypadku, przepraszam, in vitro – usłyszeliśmy
w klinice od pani ginekolog.
Za co pani doktor nas przepraszała? Może za to, że musi nam
powiedzieć tę straszną prawdę, iż drogą naturalną nie możemy
mieć dzieci. A może za to, że tak szybko zaproponowała nam in
vitro. Nie pomyślała, że może w ogóle nie jesteśmy tym rozwiązaniem zainteresowani. Bo nie byliśmy. I faktycznie słowo przepraszam należało się. Wcale nie trzeba być wierzącym ani lekarzem,
by zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w in vitro. Wystarczy
zgłębić na ten temat wiedzę. Ale całej prawdy związanej z zapłodnieniem pozaustrojowym oraz z zapleczem finansowym nie usłyszymy w publicznej telewizji ani nie przeczytamy w większości
czasopism czy portali. Być może wielu ludzi tej prawdy nie chce
poznać, to jest wygodniejsze.
W każdym razie poinformowaliśmy panią doktor, że za in vitro dziękujemy. To była pierwsze i ostatnie spotkanie z tą panią.
Zdarzyła mi się jeszcze jedna wizyta lekarska, podczas której
inna pani doktor zaproponowała mi super rozwiązanie:
– To może niech pani spróbuje z innym mężczyzną. Tylko
niech pani nie mówi o tym mężowi (!!!???!!!).
Mogłam zareagować emocjonalnie, bo ta rada była zupełnie
sprzeczna z etyką lekarską i ogólnoludzką, a ponadto stanowiła
przejaw prymitywnego – moim zdaniem – myślenia. Co za tupet!
Pani doktor zaocznie zdiagnozowała mojego męża (zresztą niewłaściwie) i zaproponowała mi tak niestandardowe rozwiązanie!
Podziękowałam za wizytę.
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Na szczęście w kolejnych miesiącach i latach trafialiśmy na
dobrych lekarzy. Oboje z mężem poddaliśmy się zabiegom szpitalnym. Lekarze twierdzili (i twierdzą do dziś), że nie ma w naszym przypadku jednoznacznych przeszkód do zajścia w ciążę.
Natura jednak ciągle mówiła coś innego.
Czekanie na dziecko, leczenie, diagnostyka (związany z nią
czas, stresy i koszty), tęsknota za własną rodziną – to wszystko
zajęło parę ładnych lat. Coraz trudniejsze były dla nas (zwłaszcza dla mnie) spotkania ze znajomymi, którzy mają małe dzieci.
Mąż lepiej sobie radził z tymi emocjami. Początkowo przeżywałam bunt, niechęć do spotkań z rodzinami. Drażnił mnie nawet
sam widok wózków. Nie przepadałam też za kobietami w ciąży,
zwłaszcza tymi, które robiły wokół siebie dużo zamieszania, opowiadając o swoim samopoczuciu, o kopiącym w brzuchu dziecku,
o szkole rodzenia. Nie dość, że mnie to w ogóle nie dotyczyło, to
jeszcze musiałam przy każdym takim kontakcie uspokajać własne
emocje. Nie było to łatwe. Zazwyczaj po powrocie do domu płakałam, a mąż mnie pocieszał (siebie chyba również).
Pewnego dnia, gdy źle się czułam, koleżanka przysłała mi na
pocieszenie uśmiech swojego dziecka. Jej intencje na pewno były
dobre, jednak mój dzień zawalił się wtedy zupełnie. Gdy słyszałam od innych koleżanek, że w pokoju są porozrzucane klocki
i że to taki wielki problem… nie było mi lekko. Kiedyś powiedziałam:
– Wiesz, ja bardzo chciałabym mieć te porozrzucane klocki.
Myślę, że ludzie często nie mają świadomości, ile emocji można wzbudzić w drugim człowieku, narzucając pewne tematy.
Oczywiście nie zawsze da się przewidzieć, co może kogoś zranić, ale są sytuacje, w których posiadamy wystarczającą wiedzę
do tego, by świadomie organizować przestrzeń wypowiadanych
myśli. Niektóre osoby są bardzo wrażliwe i być może ja też taka
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byłam, nie mogąc doczekać się zajścia w ciążę. Ale to chyba nie
jest aż tak bardzo dziwne. Każdy, kto zna bliżej temat trudności
z zajściem w ciążę wie, że małżonkowie przeżywają swoje problemy w ten sam sposób, jak przeżywa się żałobę po stracie bliskiej
osoby. Występują podobne etapy, począwszy od niedowierzania
i zaprzeczania, poprzez rozpacz, bunt, a potem stopniowe osiąganie spokoju i twórczych rozwiązań (przy prognozie pozytywnej).
Pewnego dnia źle się czułam, dodatkowo miałam bardzo bolesną miesiączkę. Mimo to poszłam do ulubionej piekarni, gdzie
zapach świeżego pieczywa, już w progu, poprawia humor. To bardzo dobra piekarnia, zawsze jest w niej duża kolejka. Stanęłam
w niej. Nagle weszła do piekarni matka z dzieckiem. Dziecko leżało w wózku. Spało. Natychmiast znalazła się życzliwa osoba,
która powiedziała:
– Przepuśćmy matkę z dzieckiem!
W sumie ładny gest, ale pomyślałam sobie, że to trochę niesprawiedliwe. Szczęśliwa mama, na urlopie, żyjąca codziennie
podobnym rytmem, wyglądała kwitnąco… I ja, z bolącym brzuchem, ledwo trzymałam się na nogach, z tęsknotą za dzieckiem, ze
łzami w sercu. Dlaczego mam stać dłużej w kolejce niż ta matka?
Dziś, gdy sama jestem mamą, wiem, że zdarzają się sytuacje,
w których taka życzliwość bardzo pomaga. Ale czasem matki tej
życzliwości nadużywają. Spotykałam też takie mamy, które mówiły: „Dziękuję, my też musimy postać w kolejce, tak jak wszyscy”.
Długie oczekiwanie na dziecko nauczyło mnie wielu rzeczy.
Cierpliwość i pokorę szlifowały we mnie pytania zadawane przez
ciekawskich ludzi. Znajoma z pracy zapytała mnie kiedyś:
– Kiedy pani przytyje?
Wprost uwielbiałam takie pytania. Wiadomo, że to było pytanie o ciążę. Moja odpowiedź była krótka:
– Nie zamierzam przytyć.
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Innym razem otrzymałam e-mail od koleżanki o następującej
treści: „Czy Wy (tzn. Ty i Twój Mąż) zamierzacie mieć dzieci? Bo
to takie cudowne być mamą…”. O! Moja reakcja wiązała się z wysokim poziomem adrenaliny. To samo pytanie zadane przez bliską osobę, której ufam i z którą dobrze się rozumiemy, nie byłoby
czymś strasznym. Czasem rozmawiałam z kimś na ten temat, ale
tylko wtedy, gdy czułam właściwy grunt relacji. Nie rozmawia się
przecież z każdym o wszystkim. Tym razem jednak to był emocjonalny Armagedon! Koleżanka, z którą miałam tylko sporadyczny kontakt, zapytała mnie o tak osobiste rzeczy (oczywiście
też zapewne nie będąc świadomą moich reakcji). Tym razem nie
miałam pomysłu na odpowiedź. Mój mąż zażartował sobie i tym
żartem trochę mnie sprowokował:
– Napisz jej tak – powiedział – „Nie, nie zamierzamy mieć
dzieci. Jesteśmy egoistami. Być może będziemy mieć kota”.
Może to nie było ładne z mojej strony, ale stwierdziłam, że już
za dużo tych pytań o ciążę, czas uświadamiać znajomym, że nie
o wszystko należy pytać. Wysłałam e-mail z odpowiedzią wymyśloną przez mojego męża. Oczywiście przeprosiłam koleżankę za
taki ton, prosząc ją jednocześnie, by wyciągnęła wnioski. Zrozumiała. Potem wyjaśniłyśmy sobie tę sytuację. Warto było. Od tej
pory stałam się też bardziej asertywna. Gdy czułam się bombardowana kolejnym pytaniem o ciążę, ze spokojem odpowiadałam,
że to jest nasza sprawa i że nie chcę o tym rozmawiać. Czasem
razem z mężem odpowiadaliśmy żartobliwie, ignorując poważny
tembr głosu podczas zadawanego pytania. To nam dawało więcej
spokoju i pewności siebie.
Muszę przyznać, że w rodzinie (zarówno w mojej, jak i w rodzinie mojego męża) nikt nie zadawał nam tych niewygodnych
pytań. I za to jestem wdzięczna naszym bliskim.
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Miałam w pracy koleżankę, która też starała się o ciążę. Rozumiałam dobrze, co znaczyły dla niej kolejne badania, po których
czekało się na wyniki jak na wyrok. Często poruszałyśmy tematy
związane z tęsknotą za dziećmi. Któregoś dnia koleżanka zapytała
mnie:
– Co z tymi naszymi dziećmi?
– Myślimy z mężem o adopcji – odpowiedziałam.
– Mój mąż nie bierze pod uwagę adopcji. Chce mieć tylko biologiczne dzieci.
Może dobrze się złożyło, że im właśnie Pan Bóg pobłogosławił. Skutkiem niepłodności jest trójka ślicznych dzieci. Razem
tworzą wspaniałą rodzinę. Do adopcji trzeba mieć przekonanie.
Nie da się na siłę przyjąć obcego dziecka. Trzeba pragnąć. Trzeba
wiedzieć, że pokocha się to obce dziecko takim, jakim ono jest
i że nigdy już nie będzie to dziecko dla nas obce. My z mężem tak
właśnie myśleliśmy.
W sumie nie wiemy, kto pierwszy pomyślał o drodze adopcyjnej: ja czy mąż. Chyba jednocześnie, bez nazywania tego pomysłu, tak po prostu stało się to oczywiste. Niemożność posiadania
biologicznych dzieci przez wiele lat wygenerowała w nas równolegle pragnienie pokochania dziecka urodzonego gdzieś, przez
kogoś, dziecka ze znakiem zapytania w genach.
Akurat miałam w tym czasie kontrolną wizytę u ginekologa.
Lekarz, który znał mnie od kilku lat (nawet przeprowadzał wcześniej u mnie laparoskopię ginekologiczną), zapytał, czy nadal staram się o ciążę. Odpowiedziałam:
– Tak, staram się, ale o ciążę adopcyjną.
Pan doktor namawiał mnie:
– Ale niech pani jeszcze spróbuje zajść w ciążę, to się może
udać.
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To bardzo dobry lekarz, a jednocześnie życzliwy człowiek,
starszy, z dużym doświadczeniem. Byłam mu wdzięczna za spokój, który mi dawał i przed, i po operacji. I podczas tej wizyty.
Chciał dać mi jeszcze nadzieję i nie namawiał mnie kategorycznie do in vitro. Jednocześnie uszanował mój wybór związany
z adopcją.
Oczekiwanie na dziecko drogą adopcyjną jest radosne, choć
czasem brakuje pewności siebie. W przypadku ciąży biologicznej wszystko jest bardzo oczywiste. Wiadomo, w jakim przedziale czasowym urodzi się dziecko, kobieta jest adorowana
przez bliskich i znajomych, życzliwe osoby ustępują jej miejsce
w autobusie, pytają o samopoczucie… Kobieta w ciąży opowiada
o mdłościach, zawirowaniach emocjonalnych, ulubionych smakach, szkole rodzenia i wielu innych rzeczach. To jest normalne.
W ciąży adopcyjnej wszystko jest bardziej ukryte, wyważone. Na
początku drogi adopcyjnej nie opowiada się wszystkim o swoich planach, mimo że potrzeba i emocje również są bardzo silne.
Mózg człowieka pod wpływem przeżyć może wygenerować wiele
stanów psychicznych, w których gospodarka hormonalna ulega
zachwianiu. W polskim społeczeństwie wiedza na temat adopcji
jest niewielka, więc zrozumiałe jest, że ludzie nie zawsze wiedzą,
jak się zachować, czy pytać, o co pytać, co powiedzieć. A to się
przekłada właśnie na samopoczucie par oczekujących na dziecko taką drogą. Na szczęście w ośrodkach adopcyjnych podczas
szkoleń samoistnie tworzą się grupy wsparcia. To bardzo ważne
dla przyszłych rodziców adopcyjnych. Nikt ich lepiej nie zrozumie, jak osoby poznane podczas spotkań przygotowujących do
adopcji.
– Podobno strasznie dużo przygotowań jest przed adopcją! –
tak słyszy się często od ludzi. A to nieprawda! Jest ich tyle, ile
trzeba. Rodzicielstwo jest darem i radością, ale również zada-
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niem. Pary młode często trenują tzw. pierwszy taniec przed uroczystością weselną. Ćwiczenie trwa parę godzin, dni, czasem nawet miesięcy. Sam taniec – kilka minut. Zatem jeżeli do krótkiego
tańca trzeba się przygotować, to do rodzicielstwa tym bardziej.
Myślę, że gdyby rodzice biologiczni uczestniczyli w podobnych
szkoleniach przed pojawieniem się dziecka, mogliby uniknąć
wielu problemów związanych z pielęgnacją i rozwojem dziecka oraz jego wychowaniem. Być może niektórzy lepiej radziliby
sobie też z trudnościami małżeńskimi, które mogą wystąpić po
powiększeniu się rodziny. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie
często mieszkają daleko od swoich rodziców, ciotek, znajomych,
na których można liczyć. Sami muszą zorganizować tę nową rzeczywistość i poradzić sobie z zadaniami rodzicielskimi. Rodzice
adopcyjni są pod tym względem przygotowani. Podczas szkoleń
zgłębiają nie tylko wiedzę dotyczącą adopcji, ale także uczestniczą w zajęciach na temat rozwoju dziecka, jego pielęgnacji, problemów wychowawczych, organizacji życia rodzinnego i na temat
więzi małżeńskiej. To ostatnie zagadnienie jest bardzo ważne, bo
przecież małżeństwo jest filarem rodziny. Każdy, kto przeżył kłótnię rodziców wie, jak czuje się dziecko będące świadkiem problemów małżeńskich. Procedura szkoleniowa w drodze adopcyjnej
jest więc właściwa i bardzo potrzebna.
Wraz z mężem bardzo chętnie zgłębialiśmy wiedzę podczas
szkolenia w ośrodku adopcyjnym. Cała procedura, łącznie ze spotkaniami psychologicznymi, pedagogicznymi, trwała kilka miesięcy. Grono przyszłych rodziców adopcyjnych, które poznaliśmy
podczas tych spotkań, to nowe, cenne znajomości. Z niektórymi
mamy kontakt do dziś. Uważam, że to jest niezwykle ważne. Dopóki dzieci są małe, wiele spraw wygląda podobnie jak w rodzinie
biologicznej. Z czasem jednak pojawiają się różne zadania typowe wyłącznie dla rodzin adopcyjnych. Wiem o tym od rodziców,
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którzy mają już nastoletnie dzieci adoptowane. Z czasem musiały
one zmierzyć się z faktem odrzucenia przez rodziców biologicznych. Mogą wystąpić problemy emocjonalne, związane pośrednio z tymi właśnie faktem. Emocje przekładają się na zachowania,
a zachowania – na relacje z rodzicami, rodzeństwem. Dobrze jest
więc mieć kontakt z tymi, którzy rozumieją, potrafią wesprzeć,
razem cieszyć się sukcesami.
Po zakończeniu panelu szkoleniowego był czas na posiedzenie
komisji kwalifikacyjnej w ośrodku adopcyjnym. I tu los nas bardzo zaskoczył. Otóż nie otrzymaliśmy kwalifikacji! Nie dowierzaliśmy. Nasi znajomi, którzy mieli po kilkoro dzieci, pytali:
– To kto, jak nie wy?
Nie uważaliśmy się za najlepszych, absolutnie nie. Ale byliśmy
pewni, że będziemy dobrymi rodzicami. Mieliśmy dużo pomysłów na rodzinne życie, dużo miłości dla dzieci, otwartości, chęci
bycia z nimi, wspierania ich, wspólnego baraszkowania, rozrabiania, pomocy w nauce. Do dziś do końca nie rozumiemy tej decyzji
i chyba już nie jest to nam do niczego potrzebne. Wręcz przeciwnie, teraz, gdy nasze życie związało się już z dwoma wspaniałymi
chłopcami (piszę to ze łzami wzruszenia), nie wyobrażam sobie,
by ich z nami nie było! A dyskwalifikacja komisji w pewnym sensie określiła kierunek kolejnych kroków adopcyjnych. Oczywiście potrzebowaliśmy czasu by ochłonąć, nabrać dystansu. I aby
odbudować poczucie swojej wartości, bo nie było łatwo usłyszeć,
że nie nadajemy się na rodziców. Pojechaliśmy do Szwecji na kilka dni. Odpoczęliśmy. Zaliczyliśmy kilka imprez, śpiewaliśmy,
tańczyliśmy salsę. Wrócił uśmiech. Pojechaliśmy na Jasną Górę.
Uspokoiły się nasze serca. I znowu byliśmy gotowi na przyjęcie
dziecka:)
Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym jest trochę jak współpraca z placówką medyczną. W jednej czujemy się dobrze,
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w innej nie. Tam pracują ludzie. Nie z każdym lekarzem znajdujemy właściwy kontakt, nie każdemu ufamy. Są jednak dobrzy
lekarze. I podobnie jest z ośrodkiem adopcyjnym. Tym razem
trafiliśmy do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Wcześniej nie interesowały mnie komentarze w Internecie,
ale po doświadczeniu dyskwalifikacji posiłkowaliśmy się trochę
opiniami innych. Pierwsze spotkanie w Łodzi też nie było łatwe,
gdyż powiedzieliśmy szczerze, jaką mamy przeszłość dotyczącą
starań o adopcję. Nie wzbudzało to wielkiego zaufania do nas.
A przecież dzieci można powierzać tylko ludziom sprawdzonym
(w miarę możliwości). W ciągu kilku minut ważyły się losy nasze i ewentualnie naszych dzieci. Ogromne emocje! Powiedzieliśmy, że nie chcemy podważać decyzji poprzedniego ośrodka,
ale może jednak tzw. czynnik ludzki się pomylił. Pani dyrektor
ośrodka podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury od nowa. Byliśmy na to gotowi. Jeszcze tego samego dnia wypełniliśmy testy
psychologiczne. Potem odbyliśmy kolejne szkolenie i rozmowy
kliniczne z psychologiem. Wszystko odbywało się w atmosferze
wzajemnego szacunku i zrozumienia. Profesjonalizm, a zarazem
życzliwość. Wiedzieliśmy, że pracownicy ośrodka nie tylko nas
prześwietlają, ale że są również gotowi wesprzeć nas i odpowiedzieć nam na trudne pytania.
Po pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej zaczął się oficjalnie czas odmierzania dni do pierwszego spotkania z dzieckiem. Było to bardzo radosne oczekiwanie. Towarzyszyli nam
w tym oczekiwaniu nasi bliscy. W ogóle od początku drogi adopcyjnej mieliśmy ogromne wsparcie i zrozumienie w rodzinie.
Pewnego dnia rozmawiałam z koleżanką na temat utworu
Ericka Claptona pt. Tears in Heaven. Chyba tak już jest, że najważniejsze wydarzenia wiążemy z konkretnymi okolicznościami,
pamiętamy scenerię tych wydarzeń. Dla mnie ta piosenka Clap-
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tona nabrała w jednej chwili innego sensu. Słyszę ją, gdy tylko
wspominam tę chwilę, gdy zadzwonił Ado-telefon. Okazało się, że
mamy syna! Miał wtedy 4,5 miesiąca.
Nie da się opisać tej chwili. Wiedzieliśmy, że mamy dziecko
(jeszcze bez prawnych postanowień), a nie mogliśmy go jeszcze
zobaczyć, dotknąć, przytulić. Chłopiec przebywał w pogotowiu
opiekuńczym ok. 120 km od naszego miasta. Wyznaczono nam
termin pierwszego spotkania za kilka dni. Tęsknota i ciekawość
wypełniały cały nasz dom. Na szczęście nasza uwaga skupiała się
na ekspresowym kupowaniu ubranek, łóżeczka, wózka i innych
rzeczy. Chyba nigdy nie zapomnę, że pierwsze ubranka kupowałam w rozmiarze 74. Oczywiście jednocześnie chodziliśmy do
pracy, próbując normalnie wykonywać swoje codzienne zadania.
Pierwsze spotkanie z dzieckiem pozostawia perfekcyjnie zakodowany obraz w pamięci. Jest we wspomnieniach jak zdjęcie
najlepszej jakości. Nasz syn akurat spał, gdy weszliśmy do pogotowia opiekuńczego. Opiekun wziął go na ręce.
– Może go nie budźmy? – zapytałam, nie wiedząc, jak dziecko
zareaguje na widok nowych twarzy po nagłym przebudzeniu się.
Jednak na tym etapie opiekun znał naszego syna lepiej od nas,
wiedział, na co może sobie pozwolić. Maluszek otworzył oczy
i w jednej sekundzie znalazł się w moich rękach. Było to tak silne
przeżycie, że zupełnie nie wiedziałam, co zrobić, jak przytulić, co
powiedzieć, jak się zachować. Mój mąż był bardziej spontaniczny,
zaczął synka obejmować, całować, mówić do niego, patrzeć mu
w oczy, uśmiechać się. A ja – jak małpka powtarzałam wszystko,
co robił mąż. Po kilku minutach jednak odzyskałam własną zdolność reagowania na Szczęście.
Nie zawsze uczucie przychodzi od razu podczas pierwszego
spotkania. Ale w naszym przypadku pojawiło się ono w momencie zobaczenia dziecka. Od tej chwili z miłością i troską myśleli-

propzycja1.indd 110

2015-12-18 00:11:50

25 lat Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

111

śmy o synku, czekając niecierpliwie na decyzję sądu o przyznaniu
pieczy (upoważnia ona do zabrania dziecka do domu, choć jeszcze nie daje praw rodzicielskich).
Przez kilka tygodni odwiedzaliśmy nasze dziecko w pogotowiu opiekuńczym. Im więcej było spotkań, tym trudniej było
nam się rozstać i tym bardziej dało się odczuć, że dziecko coraz
lepiej czuje się w naszych objęciach. Było pierwsze karmienie,
pierwsza kąpiel, pierwszy spacer. Opiekun przekazał nam ważne
informacje dotyczące dziecka. Sam był nim zachwycony. Udzielił
nam też informacji, które potem okazały się bardzo cenne:
– Ten chłopiec jest bardzo wrażliwy, zachowuje się trochę inaczej podczas wizyt lekarskich niż pozostałe dzieci.
Pomyślałam wtedy: „Oj tam, wszystko się szybko wyrówna”.
Ale dość szybko zorientowaliśmy się, że faktycznie uwaga opiekuna była słuszna i że to wyrównanie wcale nie nastąpi tak szybko. Już sama przeprowadzka była dla dziecka ogromnym stresem.
Przez dwa tygodnie syn oddychał nienaturalnie szybko. Dużo
płakał, miał problemy z zaśnięciem, widać było duży niepokój
psychoruchowy. Jego ciało było napięte. Trudno było go uspokoić. Ale był też ciekawy tego, co dzieje się dokoła, rozglądał się,
oswajając zmysłami nowe miejsce. Daliśmy mu na imię Rafał.
Pamiętam, że pierwszy spacer po osiedlu był trudnym doświadczeniem. Płacz był tak przeraźliwy, że po prostu wróciliśmy
do domu. Dopiero po pewnym czasie zrozumieliśmy, że za dużo
nowych bodźców zafundowaliśmy wtedy Rafałowi: ubranie, do
którego nie był przyzwyczajony, mocne słońce, odgłosy ulicy
(pogotowie opiekuńcze było w spokojnym miejscu), a na dodatek nowy wózek, w którym dziecko leżało tyłem do nas i w ogóle nas nie widziało. W pogotowiu mówiono nam, że dla takiego
szkraba to już spacerówka, z rozkładanym siedziskiem. Ale ona
na tym etapie nie sprawdziła się. Zbyt dużo nowości naraz – nie

propzycja1.indd 111

2015-12-18 00:11:50

112

Adopcja. Czas serca

dało się tego zaakceptować. Po krótkiej refleksji postanowiliśmy
kupić nowy wózek, zwykłą gondolę. Spokojne spacery stały się
możliwe.
Nasza codzienność zaczęła się kręcić w zupełnie nowym,
szczęśliwym rytmie. Wszystko nabrało lepszego sensu. Zadania związane z rodzicielstwem bardzo nas cieszyły. W radości
uczestniczyła cała rodzina. Tylko babcia nie zdążyła zobaczyć się
z wnukiem. Zmarła kilka dni przed Ado-telefonem. Rafał ma tylko jednego dziadka. To wspaniały, kochający dziadek.
Mimo że próbowaliśmy dać dziecku jak najwięcej spokoju i uczyliśmy je stopniowo nowych sytuacji, słowa opiekuna
z pogotowia opiekuńczego dotyczące dużej wrażliwości coraz bardziej uświadamiały nam, że nasz syn funkcjonuje trochę inaczej
niż większość rówieśników. Było mnóstwo sytuacji, które budziły
lęk. Rafał wtedy zaczynał nagle płakać, mocno obejmował nóżkami moje biodra, wyginał się do tyłu. Trudno było go uspokoić.
Reagował tak, gdy słyszał szeleszczący woreczek foliowy, gdy ktoś
kichnął, gdy nagle zaświeciło słońce. Nie tolerował śpiwora do
spania, zabawek dźwiękowych, nowych potraw. Podczas jedzenia
nowych pokarmów dławił się, wymiotował. Gdy już zaczął rozpoznawać miejsca i osoby, wpadał w paniczny krzyk w prawie
każdym nowym miejscu. Nie udawało nam się wejść do urzędu,
restauracji, kościoła, sklepu, do lekarza… Kiedyś koleżanka powiedziała do mnie:
– Ale przecież wszystkie dzieci boją się lekarza.
Oczywiście, wszystkie dzieci czegoś się boją, to rozwojowe.
Ale nie u wszystkich reakcje są tak częste i tak nasilone, że upośledzają zwykłą codzienność. My z mężem doświadczaliśmy takich reakcji prawie wszędzie. I potem trzeba było wiele czasu, by
dziecko odzyskało spokój. Musieliśmy skreślić wiele miejsc z naszych planów wizyt na dłuższy czas.
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Wrażliwość słuchowa, dotykowa, wzrokowa – występowały
od samego początku i z czasem przybierały różne formy. Często słyszałam: „Oswajaj go, rzuć go na głęboką wodę, zapisz go
do przedszkola, przestawiaj go – niech wcześniej chodzi spać…”
– to wszystko cenne rady, ale nie w przypadku naszego dziecka.
Takie rady denerwowały mnie. Wiele razy doświadczyliśmy, że
tzw. terapia szokowa w przypadku Rafała może tylko pogorszyć
sytuację. Przecież próbowaliśmy takich rozwiązań. Skutek był odwrotny od oczekiwanego: pojawiało się więcej blokad. Natomiast
gdy dawaliśmy dziecku poczucie bezpieczeństwa i stopniowo
oswajaliśmy je z nowymi sytuacjami, nie zmuszając do niczego,
widoczne były pewne efekty. Ale następowało to bardzo powoli.
W oswajaniu z nowymi miejscami, ludźmi i sytuacjami nauczyliśmy się odczytywać reakcje dziecka we właściwy sposób. Płacz
i płacz nie zawsze znaczy to samo. Teraz, gdy już mam dwoje
dzieci, potwierdza się to, że najczęściej płacz jest normalną reakcją dziecka lub zwykłym komunikatem. Ale jest też płacz, który
wyraża wiele równoległych i nasilonych reakcji lękowych, a tego
nie można ani bagatelizować ani uzdrawiać na siłę.
Musiałam nauczyć się przyjmowania rad od innych, reagowania na nie. Niestety, najwięcej rad udzielali mi ci, którzy nie znali
dobrze Rafała. Osoby przebywające z nim bliżej wykazywały się
dużym zrozumieniem tematu. Widziały prawie na każdym kroku, że dla naszego syna każdy nowy bodziec jest sytuacją stresową
i w pewnym sensie paraliżuje go, a kontakt staje się niemożliwy.
Żadne tłumaczenia nie pomagały, wszystkie funkcje wydawały
się być zablokowane. Jako matka potrzebowałam od innych wysłuchania i zrozumienia. Miałam je przede wszystkim od innych
rodziców adopcyjnych. Oni nie bombardowali złotymi pouczeniami. Wiedzieli, że jako rodzice znamy najlepiej swoje dziecko.
I oczywiście dużo wspólnych tematów miałam z tymi rodzicami,
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którzy – tak jak my – korzystali z pomocy w placówkach terapeutycznych. Pomoc specjalistów była dla nas dużym wsparciem.
Udało nam się trafić na mądrych i dobrych fachowców.
Po wielu trudnych próbach diagnozy w różnych ośrodkach
stwierdzono u dziecka Zespół Aspergera. Każda diagnoza nazywająca wprost deficyty dziecka uderza w pewien sposób w rodziców. Ale dzięki niej mamy wyznaczoną drogę terapeutyczną
dla naszego synka. Widzimy, jak poszczególne działania związane z terapią przynoszą efekty, a co najważniejsze – porządkują
w dziecku tak bardzo poszarpane emocje, które w wielu społecznych sytuacjach zmniejszają jego możliwości komunikacyjne,
a w konsekwencji również poznawcze. To tak, jakby ktoś z nas,
dorosłych, nagle znalazł się w sytuacji ogromnego stresu (proszę to sobie wyobrazić) i pomimo negatywnych emocji i wielkiego lęku trwałby w tej sytuacji przez dłuższą chwilę, a ktoś
obcy stojący z boku powiedziałby: „Nie bój się, przecież to nic
strasznego”. Możliwości każdego z nas należy mierzyć odrębną
miarą. Rodzice dzieci z nadwrażliwością sensoryczną wiedzą
o tym bardzo dobrze. Nie pomoże tłumaczenie, zachęcanie też
często przynosi odwrotny skutek od oczekiwanego. Jeśli dziecko
boi się określonych dźwięków, nie można zmuszać go do słuchania
odgłosów zabawek dźwiękowych. U nas w domu wyjmowało się
baterie z każdej takiej zabawki. Ale stopniowo oswajaliśmy Rafała
z dźwiękami, poszukując tych częstotliwości, które były dla niego bardziej przyswajalne. Nic nagle, nic na siłę, nic szokującego.
Wielokrotne sytuacje pokazały, że takie działanie budzi straszny
niepokój, a skutki odczuwane są potem długo i przenoszą się na
funkcjonowanie całego organizmu: pobudliwość, zaburzony sen,
zaparcia, drażliwość, labilność emocjonalna. Wszystko działo się
małymi kroczkami.
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Matki dzieci nadwrażliwych, dzieci z Zespołem Aspergera,
mutyzmem wybiórczym, mają przerąbane pod względem zrozumienia ze strony wielu innych matek, znajomych, przypadkowo
spotykanych obcych osób. Dzieci z Zespołem Aspergera są często
postrzegane jako niegrzeczne, źle wychowane. Nie chodzi o to, by
ich zachowania usprawiedliwiać, ale należy wiedzieć, że działania
wychowawcze w przypadku takiego dziecka muszą być bardzo
przemyślane i nie można oczekiwać, że dziecko od razu nauczy
się np. witania ze wszystkimi lub że będzie każdemu grzecznie odpowiadać na pytania. Ono jeszcze nie potrafi powiedzieć
o swoich trudnościach z mówieniem, o swoich napięciach i blokadach, o silnych przyzwyczajeniach do schematu. Broni się przed
pewnymi sytuacjami tak, jak umie, czasem nawet agresywnie,
a to budzi szereg reakcji u osób mających kontakty z dzieckiem.
Ileż to pouczeń zebrałam od innych, odczuwając czasem, że naprawdę jestem beznadziejną matką, że z niczym sobie nie radzę,
że niepotrzebnie korzystam z pomocy specjalistów… Ale żadna
z tych rad nie była dla mnie konstruktywna.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo wszystko
jest oczywiste. Nikt nie powie matce dziecka poruszającego się
na wózku inwalidzkim: „Rzuć go na głęboką wodę, niech zrobi
kilka kroków!”. W przypadku deficytów w rozwoju emocjonalnym, społecznym, dziecko często wygląda idealnie. Wydaje się,
że ono potrafi wszystko. Ale problemy są ukryte, widać je dopiero
w sytuacji zagrożenia, jakim są otaczające nas przedmioty, zjawiska, dźwięki, rzeczy kojarzone z różnymi obrazami, których
dziecko przestraszyło się wcześniej. Tylko niektórzy potrafią właściwie rozpoznać reakcję dziecka związane z lękiem. U każdego
dziecka wyglądają one inaczej. A pozostałym osobom wydaje się,
że dziecko zachowuje się normalnie. I proponują, aby reagować
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tak jak w przypadku większości dzieci. Zresztą sami z mężem,
nie wiedząc jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi, próbowaliśmy
właśnie uniwersalnych, tradycyjnych metod. Na szczęście mamy
w swoim gronie również osoby, które darzyły nas i darzą dużym
zrozumieniem, które też potrafiły mądrze doradzić i nie mierzyły
możliwości naszego dziecka miarą własnych dzieci. Mieliśmy zawsze wsparcie również w ośrodku adopcyjnym. Panie z ośrodka
wiedziały, że nasze działania są słuszne i że dzięki nim dziecko
ma odpowiednią pomoc. Jakie to cenne mieć takich bliskich, znajomych, przyjaciół! No i fakt, że sama mam dość duże doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, sprawiał,
że w głębi zawsze czułam, że postępujemy słusznie i dla dobra
dziecka. A moje emocje – cóż, czasem musiały się rozregulować.
Za to po takiej burzy emocjonalnej słonecznie harmonizowały się
na wyższym poziomie. Codzienność dyktowała nowe pomysły.
Widziałam wcześniej, jak funkcjonują dzieci, które w przedszkolu siedziały pod stołem przez cały dzień. Co może czuć dziecko
w takiej sytuacji? Na pewno nie rozwija ono skrzydeł. Schowane
w kłębku nerwów stopniowo będzie tracić poczucie swojej wartości i chęć do działania. Niektórzy dorośli nie mają świadomości, jak wiele śladów pozostawiają takie przeżycia. Czasem słyszę
stwierdzenie; „Ja też źle reagowałem na wiele sytuacji jako dziecko i teraz jest wszystko OK”. Ale po pierwsze – każdy powinien
mierzyć swoje słabości własną miarą, a po drugie – być może ci
dorośli twardziele czasem nie zdają sobie sprawy z posiadania
mechanizmów, które tak naprawdę utrudniają im życie, że mogliby mieć więcej pogody ducha i wewnętrznej siły. Dlatego oboje
z mężem staramy się stwarzać sytuacje, w których nasze dziecko
będzie czuło, że coś znaczy, że coś potrafi i ma odwagę, aby zaistnieć tak naturalnie i bez blokad. Oczywiście serwujemy też warunki, w których Rafał musi pokonać pewne trudności, znaleźć
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się w określonym miejscu pomimo swojej dużej niechęci i buntu,
ale decyzje w tej sferze są u nas zawsze dobrze przemyślane i modyfikowane na bieżąco.
Od początku rodzicielstwo nie było dla nas takie różowe, jak
w wielu opisach, również adopcyjnych. Ale wcale nie umniejszało
to szczęścia. Od pierwszych dni wspólnego życia zachwycaliśmy
się naszym dzieckiem, które z dnia na dzień zdobywało kolejne umiejętności. Zachwycamy się nim do dziś. Rafał ma bardzo
ciekawą osobowość, powiedziałabym, że fascynującą. Bawi się
w twórczy sposób. Zachwyca sposobem wypowiadania się. Na
wiele sposobów okazuje swoje uczucia. Często słyszę:
– Mamuniu, jak ja bardzo cię kocham!
Zdarzyło się, że pocałował mnie prosto w usta i skomentował:
– Całujemy się jak dorośli.
Wytłumaczyłam wtedy, że inaczej okazuje się uczucia w małżeństwie, a inaczej względem rodziców. Ta sytuacja była bardzo
zabawna.
I jeszcze inny przykład:
– Tata, dasz mi coś słodkiego?
– A nie jadłeś jeszcze dzisiaj słodyczy?
– Nie.
– Zapytajmy mamę, czy na pewno nie jadłeś.
– Nie, nie pytajmy – tu zaczął mówić szeptem – to niespodzianka.
Jest wiele zabawnych dialogów, jak w każdym domu, w którym
są dzieci. Dni wypełnione są ogromną dawką radości. Działania
związane z trudnymi sytuacjami wcale tej radości nam nie przesłaniają. Teraz Rafał ma 4 lata. Wie, że to nie ja go urodziłam. Dla
mnie i dla męża od początku było oczywiste, że dziecko powin-
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no znać prawdę o adopcji. Nie potrafilibyśmy żyć w kłamstwie.
Zresztą, to chyba nawet nie jest możliwe, bo wbrew pozorom
często zdarzają się sytuacje, które dotykają tej kwestii. Bo co odpowiedzieć lekarzowi na pytania: „Czy w rodzinie występowały
alergie?”, „Dlaczego pani nie karmiła piersią?”, „Jaki był przebieg
ciąży?”. Jakich informacji udzielać ciekawskim, w tym również
życzliwym znajomym, którzy nie wiedzieli wcześniej o naszym
zamiarze adopcji, a nagle zobaczyli, że trzymamy w rękach niemowlę? Jaki jest sens wymyślania historii zastępczych?
A co z wątpliwościami dziecka, które z czasem będzie może
chciało uzyskać odpowiedź na pytania: „Mamo, a w którym szpitalu się urodziłem?”, „Dlaczego w innym mieście?”, „Jaki byłem,
gdy się urodziłem?”, „Dlaczego nie mam zdjęć, jak mam tydzień,
dwa…?”. A co z pytaniem o grupę krwi?
Dla dziecka przysposobionego nie ma chyba nic gorszego niż
wiedza o fakcie adopcji ofiarowana przez znajomych, w dodatku
gdy jest ono w wieku burzy hormonalnej. Tyle rzeczy naraz trzeba sobie uświadomić, a o ich przyswojeniu i zaakceptowaniu chyba nie ma mowy. Jak może się czuć dorastający człowiek, przed
którym ukryto fakt adopcji (raczej każdy na swój sposób jest
ciekawy własnych korzeni). Skąd ma wziąć siły, aby udźwignąć
prawdę o odrzuceniu przez matkę biologiczną? Od adopcyjnych
rodziców, którzy go oszukiwali przez wiele lat?
W domu oczywiście są dokumenty z sądu, różne zapisy w książeczce zdrowia świadczące o tym, że wszystko wygląda trochę
inaczej niż byśmy mogli się spodziewać. Co z tymi dokumentami? Chować je? Wywozić gdzieś? Trzymać w sejfie?
Najważniejszym jednak powodem informowania dziecka
o jego korzeniach nie są dylematy i lęk przed prawdą. Bo takiej
prawdy nie należy się bać. Przecież przyjęcie dziecka do rodziny jest czymś dobrym. To kilka szczęść pod jednym dachem!
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Ludzie zazwyczaj wstydzą się swych słabości, złych czynów, ale
nie wspólnego szczęścia. I to jest najważniejsze! Po tylu latach
oczekiwania najważniejsze było, że zamieszkał z nami chłopiec,
którego bardzo kochamy i nie potrafimy słowami opisać tej miłości. Widzimy i czujemy, że on nawiązał z nami więzi. Jesteśmy
rodziną. Przecież o to właśnie chodziło, by dać szczęście dziecku.
A biorąc pod uwagę fakt, że ta droga nie jest dla nas wyrzeczeniem, ale zaszczytem i radością, to tylko Bogu dziękować!
Nie było u nas wyznaczonej daty ani etapu rozwojowego
dziecka na przekazanie informacji o tym, że jest ono adoptowane. Uważamy, że im wcześniej rodzice adopcyjni zaczną o tym
mówić, tym lepiej. Nawet wtedy, gdy dziecko jeszcze niewiele rozumie, warto mówić do niego to, co nie jest łatwe do przekazania.
Po to, abyśmy my – dorośli – oswoili się z treścią i formą przekazu
i abyśmy mogli później mówić o adopcji w sposób spokojny i naturalny. Współcześnie oferuje się ludziom różne szkolenia związane z treningiem wypowiadania się. Tu nie potrzeba treningu,
serce samo dyktuje, co trzeba powiedzieć, ale dobrze jest oswoić
się z takim tematem odpowiednio wcześniej. Oczywiście potem
może okazać się, że nasz rozmowa z dzieckiem przebiegnie zupełnie inaczej niż tego się spodziewaliśmy, ale nasz wachlarz myśli
jest na tyle bogaty, że możemy spontanicznie komponować treści,
które są dla dziecka bardzo ważne.
Zanim nasz syn skończył trzy lata, opowiadaliśmy, że gdy był
malutki, mieszkał w małym domku. My w wielu miejscach go
szukaliśmy, ale nigdzie nie mogliśmy go znaleźć. W końcu udało się. Gdy zobaczyliśmy go pierwszy raz, pokochaliśmy go i zabraliśmy do naszego domu. Dla naszego dziecka na tym etapie
najważniejsza była odpowiedź na pytanie: „A jakim autem przyjechaliśmy?”.
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I tak właśnie powinno być. Rafał nie rozumie jeszcze, z czym
wiąże się fakt adopcji i co było wcześniej. Do tego będzie sam
stopniowo dojrzewał, a my z czasem będziemy uzupełniać odpowiednio informacje. Gdy koleżanka była w ciąży, powiedzieliśmy naszemu synowi, że ciocia urodzi dzidziusia. Przy okazji
wytłumaczyliśmy mu, że zazwyczaj dziecko rodzi mama, ale jego
urodziła inna pani.
– A jaka? – zapytał.
– Nie znam jej – odpowiedziałam zgodnie z prawdą.
Po pewnym czasie Rafał zapytał:
– Mamo, a czy Gocha ma dzieci?
– Nie ma.
– Acha, czyli gdy Gocha będzie chciała mieć dzidziusia, to
inna pani go urodzi.
Myślenie dziecka ciągle dojrzewa. Było tłumaczenie, że
w większości przypadków to jednak mama rodzi dziecko. Czasem Rafał wraca do tych tematów, ale na razie to wszystko jest dla
niego zupełnie normalne. Myślimy, że najtrudniejsze pytania są
przed nami. Ale nie boimy się ich. My jako rodzice też dojrzewamy do wszystkiego wraz z synem.
W kwestii dzielenia się informacjami o adopcji warto być plastycznym. Nie trzeba tego faktu ukrywać, ale też nie jest to treść
do manifestowania. Na bieżąco zakreśla się kręgi ludzi, którzy powinni lub mogą wiedzieć, że dziecko zostało adoptowane. Ale nie
jest to informacja dla wszystkich. Czasem zdarzają się humorystyczne sytuacje, bo znajomi (lub nawet mniej niż znajomi) „wiedzą” więcej niż my sami. Któregoś dnia, na bazarku koło osiedla,
gdzie kupuję warzywa, pan sprzedawca spojrzał na Rafała i powiedział:
– O, jaki ten pani syn już duży! A ja pamiętam, jak pani z brzuchem tu przychodziła…
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Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam:
– Widzi pan, jak czas szybko leci…
Pan z bazarku nie musi posiadać wiedzy o adopcji. Ale życzliwa, bardzo życzliwa sąsiadka, która nie mogła zrozumieć, skąd
tak nagle pojawił się u nas dzidziuś, po kilku pytaniach została
przez nas wyposażona w informację o adopcji. Z wrażenia postawiła torby na chodniku i powiedziała:
– O, przepraszam, a ja tyle razy pytałam, nie powinnam…
Nic przecież się nie stało. Dzięki tej sytuacji trochę się zaprzyjaźniliśmy. Sąsiadka często pyta o nasze dzieci. Uczestniczyła nawet w uroczystości chrztu św. naszego młodszego syna. To piękne!
Rozmawiając z dzieckiem o adopcji, nie da się uniknąć tematu
matki biologicznej. I nie chodzi o to, by tych myśli unikać. To
jest kolejna ważna kwestia, który muszą zaakceptować i oswoić
najpierw rodzice adopcyjni, a potem również dziecko. Bez akceptacji faktu obecności matki biologicznej w życiorysie dziecka nie
da się zbudować własnej tożsamości. Myślę, że wiadomość takich
korzeni, choć bolesna dla młodego człowieka, pozwala wbrew
pozorom na spokój i większą harmonię. Pomimo, że ja i mój mąż
nie wyobrażamy sobie, aby tak po prostu zrezygnować z własnego
dziecka, powierzając je zupełnie obcej osobie, nigdy jednak nie
ocenialiśmy i nie oceniamy matek biologicznych naszych dzieci.
Nie znamy dokładnie ani ich samych, ani problemów, z którymi
musiały się zmierzyć. Nie wiemy, jakie były motywy ich wyborów. Możliwe, że decyzja o oddaniu dziecka do adopcji wiązała się z najtrudniejszą chwilą w ich życiu. Może każda rocznica
urodzin dziecka jest dla nich smutnym dniem. Niewykluczone,
że na swój sposób kochają swoje dzieci. Chcę podkreślić jeszcze
jedną rzecz. Żyjemy w takim świecie i w takim kraju, gdzie dla
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wielu osób dziecko w łonie matki nie ma podstawowego prawa,
jakim jest prawo do życia. Dzieci urodzone przedwcześnie są za
wszelką cenę ratowane, a ich rówieśnicy, którzy jeszcze nie zdążyli się urodzić, są zabijani. Aborcja – choć jest pozbawieniem życia
bezbronnego człowieka – dla wielu ludzi jest zwykłym zabiegiem.
Matki biologiczne naszych dzieci uszanowały poczęte życie. Urodziły je siłami natury. Podpisały stosowne dokumenty, dzięki
którym dzieci mogły jak najszybciej znaleźć nowych rodziców.
W pewnym sensie obdarowały nas największym prezentem, jaki
mogliśmy otrzymać. Te dwa dni, w których Rafał i Julian wprowadzili się do naszego domu, były dla nas największym świętem.
W takim właśnie klimacie chcemy rozmawiać z dziećmi o adopcji, o ich pochodzeniu, o tym, co mają i będą jeszcze miały do
udźwignięcia. Najważniejsze to zasiać w dzieciach poczucie wartości. Z powodu odrzucenia, którego doświadczyły zaraz po urodzeniu, będą potrzebować mocnych skrzydeł, aby móc patrzeć
na życie przez pryzmat pozytywnego myślenia. Bo nie chodzi
o to, by trudne rzeczy rozpamiętywać i płakać nad nimi, ale by je
zaakceptować (one już się wydarzyły) i znaleźć szczęście w tym,
co mamy teraz i co jest dopiero przed nami.
Starania adopcyjne w przypadku drugiego dziecka wyglądały
trochę inaczej, spokojniej. Pozostaliśmy w tym samym ośrodku.
Zawsze chcieliśmy z mężem mieć więcej dzieci niż jedno. Sami
mamy rodzeństwo. Trudno mi sobie wyobrazić życie bez mojej
siostry i mojego brata. Pomimo różnic charakterów dużo znaczymy dla siebie nawzajem. A ileż ciekawych wspomnień, tajemnic
siostrzanych i bratnio – siostrzanych, wspólnych świąt, spontanicznych spotkań, rozmów. Sama świadomość, że jest ktoś, dla
kogo od tylu lat jest się kimś ważnym i wartościowym – cenna!
Mamy za sobą też smutne doświadczenie: śmierć Mamy. Było
nam łatwiej we trójkę.
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Na pierwszym spotkaniu związanym z adopcją drugiego
dziecka padło pytanie:
– Tym razem będzie dziewczynka?
– Tego nie wiemy – powiedziałam. – Będzie tak, jak Bóg
chce.
Pragnęliśmy jedynie, by nasza rodzina była pełna, aby Rafał
oprócz nas miał jeszcze kogoś bliskiego. W przypadku dziecka
adoptowanego to szczególnie ważne. Z rodzeństwem rozmawia
się inaczej niż z rodzicami. Wspólne przeżywanie dobrych, ale
tez trudnych chwil ma ogromną wartość. Chcieliśmy też otoczyć
miłością jeszcze jedno dziecko.
Na początku nasze czekanie na drugą adopcję było bardzo pokorne, zresztą mieliśmy co robić, gdyż nasza uwaga była skupiona
na pierwszym dziecku. A ono miało coraz więcej kilogramów, coraz więcej centymetrów. Powiedziałam kiedyś do koleżanki:
– Bardzo lubię przebywać z moim dzieckiem. Wcale się nie
nudzę macierzyństwem, wręcz przeciwnie, ono mnie uskrzydla!
Koleżanka powiedziała wtedy piękne zdanie, którego nie zapomnę:
– I bardzo dobrze! Ciesz się dzieckiem, przytulaj je często,
póki jest takie małe i całe mieści się w Twoich rękach.
Pamiętam te słowa i ciągle jeszcze na dobranoc próbuję objąć
całego Szkraba, ale czterolatek ma już tak długie nogi, że musi
je zgrabnie skulić, abym mogła go całego objąć;) Lubimy to wieczorne baraszkowanie. A Rafałowi też to odpowiada, bo często
powtarza:
– Mamo, przytul mnie, ale tak mocno i tak całego. I jeszcze
tu. I tu…
Często słyszę, że przy małym dziecku jest strasznie dużo pracy. Dla mnie to jest po prostu inny czas, wystarczy mieć właściwe
nastawienie i popracować nad organizacją dnia, tygodnia. Trzeba
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odpocząć, gdy dziecko śpi lub gdy bawi się z tatą lub z inną bliską
osobą. Warto znaleźć czas dla siebie, dla męża, dla rodziny i znajomych, czas na książkę, film. Przy dwójce dzieci jest to już trochę
trudniejsze, ale też możliwe. Nasz kolega, który ma piątkę dzieci,
powiedział kiedyś: „Najtrudniej jest z dwójką. Potem wszystko
idzie z górki”. Bo gdy się dzieci kocha, to czas ma zupełnie inny
wymiar. Zmęczenie – nie da się go uniknąć, ale nikt nie obiecywał, że rodzicielstwo to jedynie sielanka. Najważniejsze, by wejść
w dobry rytm wysiłku i odpoczynku, by zadbać o kondycję ciała
i ducha.
Okazało się, że na drugie dziecko musimy trochę poczekać.
Powody były różne, większość z nich nie zależała od nas. Ośrodki
rządzą się swoimi prawami, choć – jak zauważyłam – też zdarzają się zewnętrzne czynniki szkodliwe i pomimo profesjonalnych starań pracowników ośrodka, pewne sprawy idą pod górę.
Ośmieliłbym się użyć stwierdzenia, że niestety polityka wbrew
pozorom ma tu też duże znaczenie.
Czekanie zaczęło się nam dłużyć. Ze względu na dużą wrażliwość naszego starszego syna, panie z ośrodka, uwzględniając
również nasze spostrzeżenia, stwierdziły, że drugie dziecko musi
być odpowiednio dopasowane. Przy pierwszym dziecku to tylko
NAS pytano, jakie dziecko jesteśmy w stanie przyjąć. W nowej
sytuacji, gdy już byliśmy rodziną, również możliwości naszego
dziecka miały wpływ na kwestię kolejnej adopcji. Ufaliśmy pani
psycholog, która prowadziła z nami rozmowy. Wiedzieliśmy, że
w ośrodku adopcyjnym są określone procedury, których my do
końca nie znamy, ale one wyznaczają kierunek pracy profesjonalistom. Przyszedł jednak taki czas, kiedy zadzwoniłam i powiedziałam:
– Staramy się czekać cierpliwie. Jeżeli jednak jest jakiś problem, jeżeli to może się nie udać w najbliższych miesiącach, prosi-
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my o informację, co robić. Może powinniśmy udać się do innego
ośrodka? Bardzo nam zależy na współpracy z Państwem, ale…
– Gdyby tak było, zostaniecie poinformowani – odpowiedziała
pani psycholog. – Jeszcze spróbujcie trochę poczekać. Przy wyborze drugiego dziecka musimy wziąć pod uwagę sytuację Waszego
pierwszego dziecka, ono uzyskało pewną równowagę, której nie
można zachwiać.
Dało nam to poczucie bezpieczeństwa i uzbroiliśmy się w kolejną porcję cierpliwości. Refleksję ciągle jednak wzbudzał fakt,
że po pierwsze – nie chcieliśmy, aby różnica wieku pomiędzy
dziećmi była zbyt duża. Po drugie – ja byłam już po 40-tych urodzinach, a według polskiego prawa różnica pomiędzy rodzicem
a przysposobionym dzieckiem nie może przekraczać 40 lat. Ta
magiczna liczba budziła mój niepokój. Nasza droga do spotkania
z pierwszym dzieckiem była tak długa, że zajęła nam kilka ładnych lat. Teraz poczuliśmy trochę presję czasu. Czekaliśmy kolejne tygodnie, miesiące. Jednocześnie normalnie organizowaliśmy
codzienność, urlopy, wyjazdy. Pewnego dnia zaplanowaliśmy
wyjazd w góry. Zarezerwowaliśmy nocleg, zapłaciliśmy zaliczkę.
Myśleliśmy, że podczas tego urlopu na spokojnie odświeżymy temat drugiej adopcji i może wtedy podejmiemy decyzję o udaniu
się do innego ośrodka. Ale zbyt wiele nie zdążyliśmy wymyślić.
Gdy tylko spakowaliśmy walizki, zadzwoniła pani z ośrodka z informacją, że chciałaby do nas przyjechać. Myślałam, że chodzi
o tzw. USG mieszkania i naszych rodzinnych więzi (żargon adopcyjny), więc zapytałam, czy może być inny termin. Pani zawiesiła
nieco głos, a po chwili oznajmiła, że JEST DZIECKO!
Urodziło się nam drugie dziecko!
Szczegółów jednak pani psycholog nie zdradziła. Czekaliśmy
z informacjami do spotkania w naszym domu. Rozpakowaliśmy
walizki, wyjazd w góry stał się nieaktualny. Jedynie z mniejszy-
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mi bagażami pojechaliśmy do przyszywanej babci na Śląsk, na
sobotę i niedzielę. Tam w dobrym towarzystwie przeżywaliśmy
zagadkę związaną z naszym drugim dzieciątkiem. Po powrocie
odwiedziła nas pani psycholog.
Szukając zdjęcia dziecka zaczęła mówić:
– Chłopiec, ma trzy i pół miesiąca…
Chłopiec! Jak super! Oczywiście w przypadku dziewczynki
tak samo bym się cieszyła, ale wiadomość o chłopcu sprawiła, że
już wyobraziłam sobie tego maluszka i w jednej chwili moje serce
zaczęło bić mocniej. Słuchaliśmy dalej tego, co mówiła pani psycholog, nie mogąc się doczekać spotkania z dzieckiem. Zupełnie
nieważne było, jak wygląda i bez względu na jego stan zdrowotny
zapragnęliśmy, by z nami zamieszkał. Może brzmi to trochę naiwnie i dziecinnie, zresztą pani psycholog szybko przywołała nas
do porządku, przypominając:
– Decyzję podejmiecie po spotkaniu z dzieckiem.
– Tak, po spotkaniu, chociaż my już ją podjęliśmy – powiedział mąż.
Pani psycholog dobrze rozumiała nasze emocje, więc mogliśmy sobie pozwolić na szczere wyrażanie myśli.
Wiadomo, procedury chronią dziecko przed pochopnymi,
nieprzemyślanymi wyborami. Ale nasza decyzja dojrzewała tak
długo i tak bardzo pielęgnowaliśmy w naszych sercach miejsce
dla tego maleństwa, że teraz naprawdę byliśmy gotowi przyjąć
każde dziecko, które zostanie nam przedstawione.
Oczywiście od wielu miesięcy nasz starszy syn był przygotowywany na to, że kiedyś wprowadzi się do nas dzidziuś. Dla
każdego dziecka taka zmiana jest dużym przeżyciem, a tym bardziej dla chłopca z tyloma nadwrażliwościami w różnych sferach.
Najlepiej rozumieją to rodzice wrażliwych dzieci. Przemyśleli-
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śmy wcześniej kilka sztuczek, które bardzo nam pomogły na tym
etapie, ale o tym później.
Te kilka dni, gdy już wiedzieliśmy, gdzie przebywa nasze drugie dziecko, gdy byliśmy w posiadaniu informacji, ile mierzy,
waży, jakie je mleko, jakie leki aktualnie przyjmuje… – to taki
piękny, a zarazem trudny czas. Było niewiele czasu na zorganizowanie wszystkich potrzebnych rzeczy. Na szczęście wiele z nich
zostało po Rafale. Reorganizacja mieszkania zajęła jednak trochę
czasu, a z pomocą czterolatka odbywało się to jak w zwolnionym
filmie.
Pierwsze spotkanie z maleństwem nastąpiło w Domu Dziecka, w obecności pani psycholog z ośrodka adopcyjnego oraz pani
psycholog z placówki. Nie potrafię opisać tej wyjątkowej chwili.
Tyle SZCZĘŚCIA w jednej minucie! Poddaliśmy się trochę proceduralnej oficjalnej atmosferze, jakoś tak nie do końca jest komfortowo skakać z radości w obcej placówce, w obecności osób
trzecich, nawet przy ich ogromnej życzliwości. Powtórzyliśmy,
że podtrzymujemy naszą decyzję, jednak to nadal jest z dużą
ostrożnością postrzegane przez specjalistów. Nie było to dla nas
dziwne, taka ich rola.
A Maleństwo – cudowne! Radośnie przeżywaliśmy to spotkanie. Chłopczyk podobno od rana był niespokojny. Panie z Domu
Dziecka mówiły, że w takich dniach dzieci zachowują się inaczej
niż zwykle, jakby coś wyczuwały. Być może z powodu dużego zamieszania wokół ich osoby, a być może to coś więcej. I chyba nasz
bohater szybko się zmęczył pierwszym spotkaniem, bo zasnął
w moich ramionach. Przynajmniej nie stresował się nową sytuacją.
Z opinii psychologicznej dziecka można było wywnioskować,
że nasze dziecko będzie potrzebowało wspomagania w pewnych
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sferach. Pobyt w placówce, chociażby panie opiekujące się dziećmi robiły wszystko jak najlepiej, pozostawia jednak pewne ślady,
nawet w tak wczesnym dzieciństwie. Nasz syn nie skupiał wzroku.
Nie zauważał nas. Gdybym nie była odpowiednio przygotowana
przez ośrodek, pomyślałabym, że może mieć autyzm.. Jego wzrok
uciekał w prawą stronę. Ale jak miała rozwijać się jego funkcja wzroku, jeśli przebywając w łóżeczku wyczekiwał momentu
przyjścia pani właśnie z prawej strony (tam były drzwi). Gdy pani
kładła go do łóżeczka, odprowadzał ją wzrokiem, zapewne marząc, by jeszcze chwilę z kimś pobyć. Na szczęście miałam kilka
pomysłów na to, by od samego początku wspólnego przebywania
zostać zauważoną. Ruchem ręki naprowadzałam wzrok malucha
na moją twarz lub na atrakcyjny przedmiot na kontrastowym tle,
znajdujący się po lewej stronie. Nie było to łatwe zadanie, ale widziałam, że mój mały chłopczyk próbuje! Ogromnie się cieszyłam, gdy choć przez ułamek sekundy spojrzał na mnie. A moja
radość wyraźnie go motywowała.
Przez kilka tygodni odwiedzaliśmy naszego drugiego synka
w Domu Dziecka. Otrzymał od nas imię Julian, jeszcze tak nieoficjalnie. Na tym etapie niewiele było spraw oficjalnych, nie było
też jeszcze pozwolenia sądu na pieczę (wtedy można zabrać dziecko do domu). Jedynie miłość była oficjalna. Ale to najważniejsze.
Sprawy urzędowe musiały toczyć się swoim torem. Rozstania
z Julianem były dla nas coraz trudniejsze, lecz wiedzieliśmy, że
ten etap też trzeba zaliczyć. Codziennie wieczorem byliśmy myślami blisko niego. Fizycznie dzieliło nas ok. 100 km.
Czasem słyszę: „Taki mały, nic nie pamięta”. Nieprawda! Każdy,
kto miał bliższy kontakt z małym dzieckiem, wie, jak dużo znaczy
dla niego dotyk, przytulenie, szeptane do ucha słowa, przyzwyczajenia do pewnych materiałów, faktur, odgłosów… Każda mała
zmiana może powodować stres. A tu nagle zmienia się wszystko.
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Pewnego dnia zapytałam koleżankę, która miała czteromiesięczną córeczkę:
– Wyobrażasz sobie, że twoja córka z dnia na dzień zmienia
dom i osoby, które się nią opiekują?
– Coś ty! – usłyszałam. – To byłby dla niej horror!
Właśnie taka przeprowadzka czekała naszego Juliana. Już druga w jego życiu. Pierwsza miała miejsce w tym kruchym momencie, zaraz po porodzie, gdy jego najważniejsze potrzeby nie zostały
zaspokojone: nie doświadczył przytulenia matki, czucia bijącego
jej serca, miłości, poczucia bezpieczeństwa. Nikogo spośród rehabilitantów pracujących w placówkach opiekuńczych nie dziwi, że
dzieci oderwane od matki mają zwiększone napięcie mięśniowe,
które przekłada się często na różne deficyty w funkcjonowaniu
psychoruchowym. Problemy zazwyczaj dotyczą tej sfery, która
z różnych powodów jest najsłabsza. Jednak po tygodniu naszego
przebywania z dzieckiem pani rehabilitantka zauważyła, że u Julka są ogromne postępy! Wystarczyło trochę uwagi, miłości, bliskości, zainteresowania, szeptania do ucha, czynności pielęgnacyjnych wykonywanych z czułością, bez pośpiechu…
Przyszedł czas, aby powiedzieć starszemu synowi, że będzie
miał braciszka. Wcześniej słyszał tylko tyle, że kiedyś wprowadzi się do nas dzidziuś. Dokładnie przemyśleliśmy pierwsze spotkanie naszych dzieci. W sumie dobrze się złożyło, że miało ono
miejsce w domu dziecka. Rafał nie przepada za małymi dziećmi
(delikatnie mówiąc), źle znosi to, że są one nieprzewidywalne, że
wydają niezrozumiałe dźwięki, machają rękami i nogami, robią
dziwne miny. Są jak duże robaczki. Dlatego podczas pierwszego spotkania wykorzystaliśmy do maksimum warunki placówki.
A były one świetne pod tym względem. Mieliśmy do dyspozycji
pokój z dużą ilością zabawek oraz aneks kuchenny i łazienkę dostosowaną do pielęgnacji niemowląt. Mój mąż wykonał ze star-
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szym synem budowlę z klocków i gdy byli na etapie wspaniałej
zabawy, poszłam po maluszka. Rafał na jego widok zawiesił na
chwilę zabawę, ale był nią tak zaabsorbowany, że natychmiast do
niej wrócił. Spoglądał tylko na brata, sprawdzając, co się z nim
dzieje i czy w żaden sposób jego obecność nie zaburza poczucia
bezpieczeństwa. W oczach był niepokój zmieszany z ciekawością.
Wrażliwe osoby prawie w każdej nowej sytuacji widzą zagrożenie,
obserwują każdy bodziec z otoczenia. Ja zajmowałam się młodszym synkiem, a mąż – starszym. Tak właśnie wyglądało oswajanie starszego syna z Robaczkiem. Nie namawialiśmy Rafała do
kontaktu z Julianem. Wiedzieliśmy, że z czasem przyjdzie ono
samo. Po kilku dniach odwiedzin Rafał zbliżał się do brata coraz
bardziej. Raz nawet go dotknął (ale tylko wtedy, gdy Julek spał).
Okazało się to dużym ułatwieniem w przyjęciu Juliana do domu
przez Rafała. Nawet któregoś dnia usłyszałam:
– Mamo, no kiedy ten Julek się do nas wprowadzi? Ja tak cierpię za nim!
– Ja też nie mogę się doczekać – odpowiedziałam.
Wielki był dzień, w którym zamieszkaliśmy we czwórkę.
W miłości nie ma matematyki. Wszystko działa napędem z Góry.
Nas więcej, a miłości wystarcza dla wszystkich. Nie zużywa się.
Po kilku dniach mieszkania we czwórkę nasz starszy syn zaczął prowadzić śledztwo:
– Mamo, a dlaczego ja mam brata?
Na szczęście mogłam wykorzystać fakt, że w naszej rodzinie
prawie każdy ma rodzeństwo: Zaczęłam próbę tłumaczenia:
– Dobrze jest mieć rodzeństwo. Teraz Julek jest malutki. Ale
gdy urośnie, będziecie mogli się razem bawić, rozmawiać, mieć
swoje sprawy… Zobacz, ja mam rodzeństwo (wymieniłam imiona), tata ma rodzeństwo (wymieniłam imiona)…
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I zaczęła się zabawa w wymienianie imion rodzeństwa poszczególnych osób w rodzinie, wśród znajomych. Dla Rafała posiadanie rodzeństwa stało się normalne.
Sztuczki, o których wcześniej wspomniałam, bardzo ułatwiły nam oswojenie nowej sytuacji. Postanowiliśmy, że będziemy czuwać nad tym, aby nikt nie ćwierkał do młodszego syna
w obecności starszego. Nawet na pierwsze spotkanie z dziadkiem
pojechałam tylko z Julianem, bez Rafała. Każdy miał z tego korzyść. Rafał cieszył się zabawą z tatą w domu (taki męski dzień).
Dziadek i jego brat z żoną mogli nacieszyć się Julkiem tak jak
chcieli, a radość ich była ogromna. Podobnie zrobiliśmy to w rodzinie mojego męża. Dzięki temu pierwsze pozytywne emocje
mogły być okazane hucznie i nie martwiłam się o emocje Rafała. Przebieg kolejnych spotkań był już prostszy, ale staraliśmy się
pamiętać o tym, by nasze starsze dziecko nie było samo, gdy nasi
bliscy lub znajomi skupiali się na nowym członku rodziny. Myślę,
że jest to ważne w przypadku każdego dziecka po pojawieniu się
rodzeństwa. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wrażliwe dzieci
przeżywają to o wiele mocniej i ich reakcje mogą zaburzyć przebieg całego dnia i rozstroić emocje na długi czas. Zbyt częste takie
stany powodują, że dziecko np. staje się wycofane i mniej aktywne, traci apetyt, energię, zapał do działania, słabo śpi. A przecież
chodzi o to, by miało jak najwięcej sytuacji sprzyjających rozwojowi.
Zwracaliśmy też uwagę na to, aby nie mówić do Rafała zbyt
wiele na temat brata. To raczej do Juliana kierowaliśmy dużo
słów, takich jak: „Zobacz, jak Twój brat ładnie buduje z klocków”.
Było to ważne dla starszego syna. On już dużo rozumiał. Nie skupiał się na negatywnych emocjach, lecz na dobrej zabawie. Dzięki
afirmującym określeniom mógł zachować poczucie swojej wartości. Młodszy brat naturalnie zaczął wpisywać się w rodzinną
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przestrzeń. Cieszyło go każde słowo, bardziej melodia niż treść.
W takiej spokojnej atmosferze Rafał z czasem zaczął coraz częściej zbliżać się do młodszego brata. Pewnego dnia podszedł do
niego i pogłaskał go po głowie, po czym zapytał:
– Mamo, czy muszę umyć ręce, bo po chomiku myję?;)
Wytłumaczyłam, że Julek to nie zwierzątko i że ręce trzeba
myć raczej przed dotykiem. Teraz, gdy minęło już pół roku od
zapoznania się z Julianem, nasz starszy syn zaczyna rozmawiać
z młodszym bratem. Wprawdzie kieruje do niego na razie głównie pouczenia, ale od czegoś trzeba zacząć, tak jest widocznie mu
łatwiej. Ale pewnego dnia powiedział z uśmiechem:
– Kocham Cię, Julek.
W pierwszych miesiącach bycia we czwórkę staraliśmy się
stwarzać taki klimat, w którym nasi goście mogli zachować odpowiednie proporcje co do uwagi poświęconej dzieciom. Na szczęście świetnie nas rozumieli. Czasem ja lub mąż wychodziliśmy ze
starszym synem do drugiego pokoju, aby mógł odpocząć od wielu bodźców. Dla niego każde spotkanie rodzinne lub towarzyskie
jest pod tym względem trudne.
Kolejna nowa sytuacja miała miejsce wtedy, gdy Rafał zobaczył, że młodszy brat dotyka jego zabawki.
– To moje!!!
Reakcja znana większości rodziców. Ileż trudnych emocji
w tym było. Biorąc pod uwagę fakt, że Rafał jest dzieckiem wyjątkowo wrażliwym i zwykłe trudności bardzo go rozstrajają, pomyśleliśmy nad sposobem nauki dzielenia się. Zaczęliśmy kupować
Julkowi takie zabawki, które są atrakcyjne nie tyle dla niego, co
dla starszego brata. Dzięki temu przynajmniej można było wymienić się czymś ciekawym. Pewnego dnia kupiłam młodszemu
synowi czołg. Nie mógł jeszcze się nim bawić, zabawka z przezna-
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czeniem od trzeciego roku życia, ale ten zakup miał jedynie funkcję terapeutyczną. Starszy syn początkowo nie wiedział, co ma
zrobić. Chciał bawić się czołgiem, ale nie chciał pożyczyć bratu
swojej zabawki. Jego emocje rosły, aż w końcu przyniósł zabawkę, którą chciał pożyczyć bratu. Była to… instrukcja do zabawki,
karta – format A4.
– Nie, to nie jest dla Juliana atrakcyjne, to musi być ciekawa
zabawka – poinformowałam Rafała. Po chwili namysłu zgodził
się na pożyczenie czerwonego samochodu. To był duży sukces.
Ale nie na długo. Z czasem Rafał stwierdził, że nie chce pożyczać
zabawek od młodszego brata. Wiedział, że wiąże się to z udostępnianiem jego zabawek. Zaskoczył mnie. Czasem nie chciał się bawić w ogóle, nawet swoimi zabawkami. Nowe auta Julka leżały
nietknięte. Nasz pomysł okazał się mało skuteczny. Ale wpadłam
na inny: teraz kupuję zabawki sobie. I pożyczam raz Julianowi,
raz Rafałowi. Może to będzie lepszy punkt wyjścia do nauki dzielenia się. Oprócz tego z mężem też pożyczamy sobie różne rzeczy,
komentując to głośno. Intensywnie pracujemy nad umiejętnością
dzielenia się. Rafał coraz więcej rozumie, choć emocjonalnie musi
jeszcze dojrzeć pod tym względem. Dla niego pożyczenie zabawki to nie tylko próba postawy altruistycznej, ale także zburzenie
jego schematu, a on do schematów jest mocno przywiązany. Na
placu zabaw, gdy dziewczynka chciała bawić się jego zabawkami,
powiedział całkiem życzliwym tonem:
– U mnie jeszcze tak średnio z dzieleniem się. Tak średnio
na jeża.
Dwaj chłopcy – dwa różne światy. Młodszy syn jest otwartym
dzieckiem. Gdy słyszy szelest woreczka foliowego, z ciekawością
szuka źródła dźwięku, potrafi spać w śpiworze, nie płacze, gdy
dziadek kichnie. Z chęcią bawi się dźwiękowymi zabawkami, nie
boi się suszarki do włosów, lubi muzykę dla dzieci. To wszyst-
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ko bardzo denerwowało Rafała. Ale była jedna rzecz, którą Rafał
uwielbiał, a Julian musiał oswoić: kąpiel. Przed pierwszą kąpielą
młodszego syna byłam przekonana, że ten odważny zawodnik
będzie szalał w wodzie, jak większość dzieci. Mąż nalał wodę do
wanienki. A tu ogromna panika! Ze strachu drżała broda naszego maluszka. Przypomniałam sobie, że w opinii psychologicznej
była informacja o tym, iż w momencie stresu występuje u Juliana
drżenie brody. To było dla mnie silne przeżycie. Atrakcja okazała się strasznym doświadczeniem. Ale podczas pobytu w domu
dziecka Julian nie był zbyt często kąpany z powodu częstych infekcji. Gdy miał 4 miesiące, podano mu już czwarty antybiotyk.
Nie miał kiedy nauczyć się radości z kąpieli. Widząc tak duży
stres, natychmiast wyjęłam z wody drżącego synka i mocno go
przytuliłam. Od następnego dnia zaczęliśmy go oswajać: najpierw
z samą łazienką. Tu jest inne światło, inne kształty, odgłos wody.
Wchodziliśmy do łazienki i pokazywaliśmy poszczególne sprzęty,
w tym również niebieską wanienkę z rysunkiem żółtej kaczuszki.
Następnie próbowaliśmy zanurzać w wodzie jedynie nóżki. Początkowo było widać duże emocje, ale z dnia na dzień wszystko
stawało się coraz łatwiejsze. Po dwóch tygodniach Julian zaczął
z radością pluskać się w wodzie. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest stopniowanie trudności, zwłaszcza w przypadku dzieci
adoptowanych, które z powodu trudnych doświadczeń startowych mogą mieć więcej obszarów wrażliwych. Julian jednak jest
dzieckiem bardzo elastycznym w swoim rozwoju i bez większych
emocji uczy się nowych rzeczy. W tym przypadku możemy sobie
pozwolić na odważniejsze i bardziej tradycyjne postawy rodzicielskie. U Rafała od początku było to niemożliwe. Czasem słyszałam od innych matek: „Rzuć go na głęboką wodę!”. Myślę, że
trzeba być w tym bardzo ostrożnym. Gdy kilka osób stanowczo
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upominało mnie, bym przestawiała mojego starszego syna, bo za
późno chodzi spać, wiedziałam, że na tym etapie jest to dla niego
zbyt trudne. Nikt spośród tych mądrych i troskliwych osób nie
zapytał mnie, dlaczego Rafał chodzi tak późno spać i – co bardzo ważne – jak wyglądają jego noce. A one były często bardzo
trudne, dziecko wielokrotnie budziło się z płaczem. Potrzebowało długiego tulenia, by się uspokoić i zasnąć ponownie. Nie było
z nim kontaktu, zresztą trudno było przebić się przez kilkadziesiąt
decybeli płaczu. Nic dziwnego, po tak wyczerpującej nocy Rafał
musiał odpocząć. Budził się koło południa. Ja też musiałam złapać oddech. Po pewnym czasie koszmary senne trochę ustąpiły,
a męczące syna objawy alergii minęły (po zastosowaniu sterydu).
Dziecko samo przestawiło się na inny tryb. Odetchnęłam. Spokój
daje mi też poczucie, że to my, rodzice, wiemy, co jest dla naszego
dziecka najlepsze i że cierpliwość w temacie nocny marek oraz
wnikliwość i współpraca z dobrym pediatrą przyniosły rezultaty.
Trudne sytuacje nauczyły mnie dystansu związanego z radami
innych matek i znajomych. Jedne z tych rad są cenne, inne – nie.
Wiele razy ktoś narzucał mi własny pomysł na wychowanie mojego dziecka, twierdząc, że powinnam więcej wymagać, mniej się
przejmować (raz nawet usłyszałam, że gdy mnie dziecko uderzy,
powinnam także je uderzyć). Takie rady nie były dla mnie żadną
pomocą i wprowadzały dużo zamieszania w tym, co już z mężem
wypracowaliśmy. Naszym zdaniem w przypadku Rafała sprawdza
się jedynie metoda małych kroków, a każda sytuacja przerastająca
możliwości dziecka powoduje rozległe skutki uboczne w postaci
zaburzeń emocjonalnych i fizjologicznych.
Pamiętam dobrze rady sprzedawcy przy zakupie chomika:
„Proszę traktować go ostrożnie przez pierwsze dwa tygodnie,
nie dotykać za dużo. Proszę nie brać go przez kilka dni na ręce,
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a potem wziąć go delikatnie od dołu, tak aby się nie stresował.
I proszę pamiętać, chomik łatwo się przeziębia…”. A w przypadku
wrażliwego dziecka słyszę: „Głęboka woda!”.
Mamy dwóch synów. Dwa różne światy. Dwa charaktery. Dwa
nasze Szczęścia. Czasem sobie myślę, że Juliana kocha każdy.
A do Rafała trzeba mieć talent. Trudniej jest nawiązać bliski kontakt z dzieckiem, które na większość wspaniałych ofert i niespodzianek nie odpowiada uśmiechem. Poznawanie go i wspólna zabawa nie jest łatwym zadaniem. Ale to fascynujący chłopiec. Aby
zobaczyć jego piękną osobowość i odkryć jej wyjątkowość, trzeba
z wyczuciem i delikatnie nawiązać kontakt. Dziecko wrażliwe łatwo spłoszyć – jak sarenkę. Lecz gdy już się uda znaleźć wspólny
język, wychodzi ono z twierdzy emocjonalnych blokad i wszystko
jest na swoim miejscu: uśmiech, energia, poczucie humoru, rozrabianie, spontaniczne wygłupy, baraszkowanie…
Julian jest dzieckiem pogodnym i otwartym, cieszy się każdą nową sytuacją. Chce wszystko zobaczyć, dotknąć, wziąć do
ręki, posłuchać. Ma mnóstwo siły i energii. Często się uśmiecha
(zwłaszcza do starszego brata). Lubi nowe sytuacje, skanuje przestrzeń wszystkimi zmysłami.
Najważniejsze, że z dnia na dzień więzi pomiędzy dziećmi są
coraz mocniejsze. Jest jeszcze dużo sytuacji związanych ze zwykłą
dziecięcą zazdrością o naszą uwagę, ale to akurat normalne. Rafał
coraz częściej jest blisko Julka. Rozśmiesza go, coś mu tłumaczy.
Julian ciągle wyciąga ręce w stronę Rafała, chcąc go mocno przytulić. Czasem biorę jego małe rączki i głaszczę nimi włosy starszego syna, dzięki czemu dotyk nie jest zbyt mocny. Wtedy obaj
są bardzo zadowoleni.
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Niedawno nasz przyjaciel udał się na indywidualną pieszą
pielgrzymkę francuskim szlakiem Camino do Santiago De Compostella (ok. 800 km do pokonania w ciągu miesiąca). To niesamowita wyprawa, która ma początek w Pirenejach. Z jednej
strony wszystkie dni są podobne do siebie: codziennie pobudka
po piątej rano (!), potem przez kilka długich godzin wspinanie
się, stąpanie po kamieniach, pokonywanie różnych trudności
w pocie czoła. Wszystko w ciszy, samotności (podobno nawet
idąc z kimś, też czuje się tę samotność), w głębokiej refleksji.
Trzeba szukać znaków wskazujących drogę, uważając, aby się nie
zgubić. Wieczorem pranie, modlitwa, odpoczynek i sen. I na drugi dzień to samo od nowa. Ale podczas tego pielgrzymowania codziennie dzieje się coś nowego: piękne krajobrazy, ciekawi ludzie,
miejsca, przeżycia, przemiana wewnętrzna, nowe spojrzenie na
wiele spraw. To czas wyłączenia się z codzienności, skupiony intensywnie na wczytywaniu się w siebie i w Boga. Gdy obejrzałam
kilka zdjęć i przeczytałam refleksje owego pielgrzyma, ośmieliłam się znaleźć wspólne cechy macierzyństwa i pielgrzymowania.
Oczywiście to inny rodzaj wysiłku, inna kategoria zadań. Przebywanie z dzieckiem jest czymś naturalnym, przeżywa je większość
kobiet, w przeciwieństwie do szlaku Camino, którego podejmują
się tylko ludzie odważni, wyjątkowi. Jest jednak kilka płaszczyzn
wspólnych: wszystkie sprawy wewnętrzne i zewnętrzne są poukładane według określonego schematu. Jest pewien stały rytm.
I mimo że każdy dzień jest podobny do poprzedniego, to jednocześnie codziennie odkrywa się coś nowego. Pielgrzym, wyruszając szlakiem francuskim, podziwia przepiękne widoki Pirenejów.
W macierzyństwie wszystko jest w dużej mierze podporządkowane potrzebom dziecka. Jest ogólny schemat, który powtarza
się każdego dnia. I większość czasu mija na powtarzaniu podob-
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nych czynności: karmienie, przewijanie, przytulanie, śpiewanie
kołysanek… Dni tak podobne i zupełnie inne zarazem. Dzieci
rosną, zdobywają nowe umiejętności. Można na nie patrzeć bez
przerwy i zachwycać się. Swoim wdziękiem i świeżością komponują niezapomniane obrazy w naszej pamięci. To są nasze małe,
a zarazem wielkie Pireneje!
Marzena
Adres e-mail: maniastec@poczta.onet.pl
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Jubileusz 25-lecia
Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
– Pracownicy
Od lewej: Aleksandra Pawłowska – psycholog,
Bożenna Leszczyńska – pedagog, Magdalena Lesiak – psycholog,
Aleksandra Jastrząb – pedagog, Tomasz Bilicki – dyrektor,
Katarzyna Pustelnik-Beśka – psycholog,
Justyna Gralewska-Sęk – psycholog, Paulina Kowalska – psycholog
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