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Nie do przecenienia jest rola inspirująca organizacji społecznych takich jak TPD. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to 
nie urzędnicy obmyślają nowe formy pomocy społecznej. To nie oni wymyślili adopcję, rodziny zastępcze, czy rodzinne domy 
dziecka. To my działacze społeczni wypróbowaliśmy najpierw te nowe formy opieki, a potem tak długo nękaliśmy odpowied-
nie władze, że wreszcie instytucje państwowe włączyły się w ich realizację.  

 Prof. Andrzej Stelmachowski 

50 lat działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w WarszawieTowarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Warszawie

We wrześniu 1960 roku, równo pół wieku temu, powstał w Warszawie Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD, 
pierwsza tego typu placówka w kraju. Celem ośrodka było tworzenie dla dzieci osieroconych różnych form zastępczego 
środowiska rodzinnego. Była to też kolejna inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, będącego w swojej 90-letniej historii 
twórcą wielu nowych form pracy dla dziecka i rodziny, które następnie weszły na stałe do polskiego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną. 

W ślad za warszawskim, podobne ośrodki powoływane były przez zarządy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej 
Polsce, stając sie wzorem dla organizowanych od lat dziewięćdziesiątych ośrodków publicznych i diecezjalnych. 

 Pionierskiego zadania zorganizowania warszawskiej placówki, która do 1962 roku nosiła nazwę Ośrodek Przy-
sposobienia Dzieci, podjęli się m. in.: prezes Okręgu Stołecznego Jan Starczewski, wiceprezes Krystyna Krzywiec, Te-
resa Strzembosz, Zofi a Dembińska. prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Adam Strzembosz, prof. Franciszek Groer, prof. 
Seweryn Szer, Alicja Szymborska, mec. Kazimierz Dyszlewski, dr Lidia Dzieniszewska - Klepacka, Anna Tatarkiewicz, 
Helena Zabłocka, Maria Geller, Janina Czaplińska, Hanna Święcicka. Współdziałanie tak różnych indywidualności nie tylko 
umożliwiło powstanie prototypowego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ale też od początku nadało mu pewną cechę, którą 
warto podkreślić: w ośrodku współpracowali ze sobą i nadal współpracują ludzie o różnych przekonaniach, połączeni jednak 
wrażliwością na krzywdę dziecka, rozumiejący potrzebę pracy „ponad podziałami”. 

W pierwszych latach działalności ośrodek koncentrował się na sprawach adopcji dzieci, w 1965 roku rozszerzył swoją 
działalność o organizację rodzin zastępczych (od 1979 roku także zastępczych terapeutycznych), a od roku 1968 organizuje rów-
nież rodzinne domy dziecka. Równolegle rozwija i doskonali poradnictwo oraz metody wspierania środowiska zastępczego. 

 Rodziny adopcyjne

Podstawowe zadania ośrodka w pierwszych latach działalności to: udzielanie informacji, poradnictwo, przygoto-
wanie kandydatów na rodziców adopcyjnych na etapie poprzedzającym złożenie wniosku do sądu rodzinnego oraz pośred-
niczenie w doborze rodziny do dziecka. Już we wrześniu 1960 roku ośrodek powołał sekcję adopcyjną, która pod koniec 
października otworzyła własną poradnię, gdzie udzielano informacji na temat adopcji, wyjaśniano jakich formalności należy 
dopełnić itp. Ponadto ośrodek nawiązał współpracę z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej, ze Stołecznym Ośrodkiem 
Matki i Dziecka, z Instytutem Matki i Dziecka, z pielęgniarkami społecznymi warszawskich szpitali położniczych, z doma-
mi małego dziecka, z sądem dla nieletnich, który orzekał adopcję.

Zorganizowano także poradnię dla matek niewydolnych wychowawczo i tych, które nie akceptowały swojej ciąży; 
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w pierwszej kolejności pracownicy ośrodka deklarowali pomoc i wsparcie w samodzielnym wychowywaniu dziecka, np. 
umieszczanie w pierwszym w Polsce Domu Samotnej Matki zorganizowanym przez Teresę Strzembosz w Chyliczkach. 
Zespół działaczy społecznych zajął się kwalifi kowaniem dzieci do adopcji, a także kwalifi kowaniem rodzin pragnących 
adoptować dziecko, przeprowadzał rozmowy i wywiady społeczne. 

Spośród dokonań ośrodka w pierwszych latach jego działalności wymienić trzeba inspirowanie zmian w prawie 
rodzinnym dotyczących adopcji. Współpracujący z ośrodkiem specjalny zespół, w skład którego weszli m.in. prof. Seweryn 
Szer, prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Adam Strzembosz i inni, opracował uwagi i wnioski dotyczące przepisów adop-
cyjnych. Wnioski te zostały przez TPD zgłoszone do projektu nowego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. I w 1964 roku, 
dzięki staraniom ośrodka, zostały wprowadzone zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: możliwość adopcji pełnej, 
wprowadzenie tzw. zgody blankietowej (wyrażenie przez naturalnych rodziców zgody na adopcję ich dziecka przez niezna-
ną im rodzinę). Były to ważne zmiany - wprowadzały dyskrecję adopcji, a przede wszystkim godne powierzanie dzieci do 
adopcji. 

Na co dzień pracowała społeczna Komisja Kwalifi kacyjna ds. Adopcji, której przewodniczyły m. in.: Helena Zabłoc-
ka i Alicja Szymborska. Obecnie przy ośrodku działa jedna wspólna Komisja ds. Rodzicielstwa Adopcyjnego i Zastępczego, 
której z początku przewodniczyła pani Anna Tatarkiewicz, a obecnie funkcję tę pełni dr Halina Hofman.

Dużym oparciem dla działalności ośrodka była współpraca z działającym od 1959 r. Zakładem Propedeutyki Pe-
diatrii Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie kierowanym wówczas przez doc. Izabelę Bielicką, a w kolejnych 
latach przez prof. Alicję Blaim oraz prof. Barbarę Rymkiewicz-Kluczyńską. W zakładzie tym został zorganizowany Oddział 
Preadopcyjny. Kierowano tam dzieci na obserwację przed powierzeniem do adopcji, co umożliwiało ich wszechstronne 
badanie, diagnozowanie, a w konsekwencji właściwe kwalifi kowanie do adopcji. Na szczególne wyróżnienie zasługują 
specjaliści zatrudnieni w zakładzie, prekursorzy diagnostyki choroby sierocej, lekarze: dr Jolanta Zdzienicka, dr Barbara 
Zawirska, dr Teresa Kibalenko, dr Hanna Karwowska oraz psychologowie: doc. Hanna Olechnowicz, doc. Maria Ziemska, 
dr Stanisław Lis, mgr Rozalia Giryńska, mgr Zofi a Kowalska. W 2007 roku oddział ten został zamknięty i wówczas ośrodek 
nawiązał współpracę z Interwencyjną Placówka Opiekuńczą w Otwocku, którą prowadzi Fundacja Rodzin Adopcyjnych. 
Dyrektorem placówki jest Dorota Polańska. Członkiem Rady Fundacji Rodzin Adopcyjnych jest dyrektor warszawskiego 
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD Monika Jagodzińska.

 W pierwszych dwudziestu latach działalności ośrodek pośredniczył w 1314 adopcjach. W kolejnych latach powie-
rzał do adopcji prawie 60 dzieci rocznie, najwięcej pod koniec lat osiemdziesiątych. Do czerwca 2010 roku, dzięki pomocy 
warszawskiego ośrodka, zostało adoptowanych 2602 dzieci.

W 1990 roku przy ośrodku uruchomiony został pierwszy w Polsce adopcyjny telefon zaufania. Powołano go z myślą 
o rodzinach adopcyjnych przeżywających trudności, o kandydatach na rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych, 
o kobietach, które pragną oddać swoje dziecko do adopcji (nieakceptowane ciąże, trudności z zapewnieniem opieki), oraz 
dla dorosłych adoptowanych.

 Praca z dorosłym adoptowanym to kolejny ważny obszar działalności ośrodka. W ośrodku znajduje się dokumenta-
cja każdej rodziny adopcyjnej i zastępczej, która została zawiązana za jego pośrednictwem. Zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami rodziny adopcyjne mają obowiązek powiedzieć dziecku, że jest adoptowane, a po uzyskaniu pełnoletniości 
dorosły adoptowany ma prawo do uzyskania informacji o swoich naturalnych rodzicach. Dorośli adoptowani zgłaszają się 
więc do ośrodka w poszukiwaniu informacji o własnych rodzicach bądź też uzyskują informację, gdzie mogą poszukiwać 
tych danych, o ile dana adopcja nie była prowadzona przez ośrodek warszawski.

 Rodziny zastępcze 

 Kolejny ważny kierunek działalności ośrodka, zainicjowany w 1965 roku, to diagnozowanie i kwalifi kowanie rodzin 
zastępczych oraz zastępczych preadopcyjnych. Wychodzono z założenia, że rodzina przyjmująca dziecko powyżej 3 roku 
życia powinna przejść około roczny okres preadopcyjny. 

Przysposobienie niemowląt i dzieci do lat 3 z wyjaśnioną sytuacją prawną nie napotykało większych trudności. 
Jednak dla dzieci starszych, powyżej 3. roku życia, które przebywały w domach dziecka, trudno było znaleźć rodzinę adop-
cyjną. Istniała pilna potrzeba zajęcia się także umieszczaniem dzieci, które nie kwalifi kowały się do adopcji, w rodzinach 
zastępczych. 
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Podobnie jak w przypadku adopcji uregulowania wymagały przede wszystkim przepisy prawne. Na początku lat 
sześćdziesiątych przepisy resortu oświaty nie zapewniały odpowiednich warunków fi nansowych dzieciom powierzanym 
rodzinom zastępczym. W marcu 1965 roku, na wniosek Okręgu Stołecznego TPD i Kuratorium m. st. Warszawy, Prezydium 
Stołecznej Rady Narodowej podjęło uchwałę o rodzinach zastępczych. Uchwała zalecała powierzanie dzieci pozbawionych 
opieki rodziców rodzinom zastępczym, regulowała warunki fi nansowania dzieci powierzanych rodzinie zastępczej (mie-
sięczny ekwiwalent na dziecko). W 1965 roku obok Komisji ds. Adopcji powołano Komisję ds. Rodzin Zastępczych pod 
przewodnictwem najpierw Władysławy Marynowskiej, a następnie Anny Tatarkiewicz. W skład tej komisji weszli: Alicja 
Szymborska, Hanna Święcicka, Tomasz Jaroszewski i inni.

W ciągu pierwszych trzech lat w rodzinach zastępczych, dzięki działalności ośrodka, znalazło się ponad 150 dzieci. 
Po 6 latach było 360 rodzin zastępczych, które zawiązały się dzięki pomocy stołecznego ośrodka. Stołeczny ośrodek jako 
pierwszy powołał opiekunów rodzin zastępczych. Utrzymują oni kontakt z rodziną, odwiedzają ją w domu, pomagają w sy-
tuacjach szczególnie trudnych, w razie konieczności interweniują w szkołach, przedszkolach, sądach. 

Do roku 1979 ośrodek utworzył 735 rodzin zastępczych. W kolejnych latach corocznie w rodzinach zastępczych 
umieszczanych było prawie 40 dzieci. Do 2010 roku utworzono 1075 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 
prawie 1300 dzieci.   

W 1978 roku ośrodek powołał Poradnię ds. Rodzicielstwa Zastępczego, która pomagała i nadal pomaga rodzinom 
adopcyjnym i zastępczym w rozwiązywaniu różnorodnych problemów: psychologicznych, pedagogicznych, prawnych.

 Rodziny terapeutyczne

Doświadczenia pokazały, że zdecydowana większość rodzin pragnie zaopiekować się dzieckiem małym, zdrowym, 
dobrze rokującym. Trudno więc było znaleźć rodziny zastępcze dla dzieci odbiegających od normy rozwojowej, chorych, 
niepełnosprawnych fi zycznie lub umysłowo. Stąd pod koniec lat siedemdziesiątych w ośrodku narodziła się koncepcja 
nowego modelu rodziny zastępczej nazwanej rodziną zastępczą terapeutyczną. W 1979 roku przy współpracy z Zakładem 
Propedeutyki Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie ośrodek opracował koncepcję powoływania rodzin zastępczych 
terapeutycznych. W tym samym roku został opracowany dokument prawny, który uznawał nowy rodzaj rodzin zastępczych 
oraz przyznawał większe wsparcie fi nansowe rodzinom zastępczym opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi. Szcze-
gólne zasługi dla rozwoju rodzin terapeutycznych mają: Alicja Szymborska, Hanna Święcicka, Anna Tatarkiewicz, Tomasz 
Jaroszewski, Krystyna Krzywiec, Jan Przewłocki, Leonarda Głowacka. 

Wiele rodzin, które zaopiekowały się dzieckiem zakwalifi kowanym do rodziny terapeutycznej, po pewnym czasie 
występowało o ich adopcję. Rodziny terapeutyczne – o czym świadczyły zebrane doświadczenia z kontaktów z rodzinami 
- są w stanie zapewnić dziecku nie tylko szczególną troskę o stan zdrowia, ale i poczucie bezpieczeństwa, okazać miłość 
i serdeczność. 

W 1979 roku warszawski ośrodek prowadził pierwsze 17 rodzin terapeutycznych, a w roku 1982 roku było ich już 
25. W latach 1979-1987 ośrodek miał pod swoją opieką 43 rodziny zastępcze terapeutyczne, w których wychowywało się 
45 dzieci. 

Rodzinne domy dziecka

W 1968 roku ośrodek inicjuje kolejny, ważny kierunek działalności: rodzinne domy dziecka. Zaczęły one powstawać 
przede wszystkim z myślą o osieroconych rodzeństwach, które nie miały większych szans na adopcję czy rodzinę zastęp-
czą. Chodziło o to , aby nie rozdzielać rodzeństw, których wiele ich było w domach dziecka, lecz znaleźć rodziny, które je 
przyjmą i zaakceptują.

 Idea domów rodzinnych nie była nowa. Przypomnę, że w 2008 roku obchodziliśmy jubileusz setnej rocznicy po-
wstania pierwszego gniazda sierocego Kazimierza Jeżewskiego w Stanisławczyku oraz pięćdziesiątą rocznicę powstania 
pierwszych rodzinnych domów dziecka: pp. Dowlaszów w Szczecinie i pp. Zapartów w Świdwinie. Dorobek Kazimierza 
Jeżewskiego bliski był działaczom TPD. To właśnie zorganizowana z inicjatywy TPD w 1968 roku Sesja Pedagogiczna 
poświęcona dorobkowi Kazimierza Jeżewskiego zainspirowała warszawski ośrodek do podjęcia decyzji o powoływaniu 
rodzinnych domów dziecka.
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Trzeba także przypomnieć, że pierwsze rodzinne domy dziecka zorganizowane zostały przez resort oświaty z ini-
cjatywy Zofi i Dembińskiej, ówczesnej wiceminister oświaty, na zasadzie eksperymentu pedagogicznego już pod koniec lat 
pięćdziesiątych. Mimo, że te pierwsze doświadczenia były udane, rodzinne domy dziecka z trudem torowały sobie drogę. 
Za zdecydowanie niekorzystne działacze, skupieni przy warszawskim ośrodku adopcyjnym, uznawali także ich pierwotne 
usytuowanie jako fi lie domów dziecka. 

 Do trwałych zasług ośrodka należy zapoczątkowanie rozwoju rodzinnych domów dziecka na nowych zasadach 
organizacyjnych. Droga do tego celu nie była łatwa. Aktywny działacz ośrodka, Józef Dobrowolski opracował statut eks-
perymentalnych rodzinnych domów dziecka określający specyfi czny charakter tych placówek. Statut ten przekazano Mi-
nisterstwu Oświaty i Wychowania. Dopiero jednak w 1976 roku dokument ten został przez ministerstwo wykorzystany do 
opracowania nowego zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, które z niewielkimi 
zmianami funkcjonowało do 1994 roku. Rodzinne domy dziecka nie były już fi liami domów dziecka, lecz stały się odręb-
nymi jednostkami organizacyjnymi, opartymi na układzie życia rodzinnego w rodzinie wielodzietnej. Z grona działaczy 
i pracowników ośrodka wyłoniona została Komisja Kwalifi kacyjna Domów Rodzinnych TPD. Kierowała nią wiceprezes 
Okręgu Stołecznego TPD Krystyna Krzywiec oraz Jan Przewłocki. Do współpracy przystąpiły: Janina Czaplińska (psycho-
log), Marta Dobrzyńska (socjolog i psycholog), Aniela Fleckowa (prawnik), Stefania Górniakowa (pedagog). 

Pierwszy rodzinny dom dziecka powstał w 1968 roku w Serocku. Wkrótce potem trzy wielodzietne rodziny za-
stępcze (Izabella i Bolesław Bochniakowie, Krystyna Byszewska, Maria Czapska) przekształcają się w domy rodzinne. 
Po 5 latach można było stwierdzić, że ta forma pomocy się sprawdziła. Placówki te okazały się szczególnie potrzebne dla 
osieroconych rodzeństw i dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi chorobą sierocą. W 1977 roku stołeczny 
ośrodek adopcyjny prowadził już 16 rodzinnych domów, z czego 12 w Warszawie. Przebywało w nich 106 dzieci. Dzieci 
opuszczone, samotne, otrzymywały rodzinę. Wyodrębnia się nowy zawód - matka. 

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju rodzinnych domów dziecka, Warszawski 
ośrodek zorganizował w tym czasie 22 rodzinne domy dziecka, w których opiekę znalazło 127 dzieci.

W 1982 roku ośrodek zorganizował także pierwszy terapeutyczny rodzinny dom dziecka, który dla dzieci z poważ-
nymi zaburzeniami rozwojowym prowadziła pani Maria Faszyńska. Placówka miała charakter eksperymentalny, znalazła 
wsparcie Ministerstwa Oświaty i Wychowania. 

Stałym problemem organizacyjnym był brak odpowiednich lokali. Dużej pomocy udzielił Centralny Związek Bu-
downictwa Mieszkaniowego. W 1978 roku podjął uchwałę w sprawie tworzenia rodzinnych domów w oparciu o lokale 
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. W efekcie najwięcej rodzinnych domów dziecka powstało na terenie osiedli 
spółdzielczych. 

Najważniejszym zadaniem ośrodka była właściwa kwalifi kacja dzieci i rodzin. Dzieci kierowane do rodzinnych domów 
dziecka przechodziły wszechstronne badania, przeprowadzane przy udziale Zakładu Pediatrii Społecznej AM, Stołecznej Przy-
chodni Higieny Szkolnej i poradni wychowawczo-zawodowych. Działająca przy ośrodku Komisja Kwalifi kacyjna badała nato-
miast kandydatów zgłaszających gotowość założenia domu rodzinnego, przy udziale m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

Ośrodek udzielał prowadzącym domy rodzinne pomocy pedagogicznej, psychologicznej, organizował dla nich 
seminaria i warsztaty. Zespół ds. Domów Rodzinnych współpracował ściśle z prowadzącymi i samymi wychowankami. 
Udzielał porad i pomocy w sprawach wychowawczych, zdrowotnych, szkolnych i osobistych. Dbał o odpowiednie warunki 
lokalowe, pomagał w zagospodarowaniu, wyposażeniu domów, udzielał pomocy w organizowaniu wypoczynku wakacyj-
nego, stałej opieki lekarskiej. Ośrodek organizował stałe, cykliczne zebrania wszystkich matek domów rodzinnych, na 
których omawiano sprawy organizacyjne i fi nansowe. Efekty wychowawcze oceniano pozytywnie. Dzieci wyrównywały 
braki rozwojowe, po usamodzielnieniu nadal utrzymywały kontakt z przybranymi rodzicami. Rzadko wracały do swoich 
naturalnych rodziców. 

  W połowie lat osiemdziesiątych, po 17 latach działalności, pojawił się problem „wygasania” rodzinnych domów 
dziecka, związany z osiąganiem przez coraz większą liczbę dzieci pełnoletniości, Pierwszy dom rodzinny powstał w 1968 
roku, a pozostałe w latach siedemdziesiątych. „Siłą lat” dobiega więc końca praca tych domów. Pojawiły się jednocze-
śnie trudności związane z usamodzielnianiem podopiecznych domów. Mimo, że ośrodek dokonywał wielu starań, aby 
wychowankowie mieli założone książeczki mieszkaniowe, występował do MEN, wydziałów lokalowych, spółdzielni 
mieszkaniowych o uzyskanie lokali zastępczych lub rotacyjnych dla wychowanków, problemy z pozyskaniem mieszkań 
były ogromne. 
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Na skutek usamodzielniania oraz wygasania placówek liczba rodzinnych domów dziecka w drugiej połowie lat 80. 
systematycznie zmniejszała się. (1987- 14 domów, 1988 -12, 1989 – 11, 1990-10). W tych latach nie utworzono żadnego no-
wego domu. Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności ośrodka za lata 1987-1990: Ta forma opieki nad dziećmi osieroco-
nymi była na tyle trudna z punktu widzenia organizacyjnego i fi nansowego w ówczesnych warunkach ekonomicznych (brak 
mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków), że ośrodek bardzo ostrożnie podchodził do tworzenia nowych placówek. 
Ośrodek podejmował natomiast działania, aby pomóc usamodzielniającym się podopiecznym domów. Pomagał w znale-
zieniu mieszkania i pracy. Dla kilkunastu z nich udało się uzyskać mieszkania zastępcze. Pojawiła się koncepcja zakładania 
w wygasłych domach hotelików dla dorosłych wychowanków domów. (Łącznie w prowadzonych przez TPD hotelikach 
przebywało ponad 20 usamodzielnionych wychowanków). Organizowanie rodzinnych domów dziecka – chociaż bardzo 
w ocenie ośrodka potrzebne – stało się szczególnie trudne z punktu widzenia organizacyjnego, ekonomicznego, mieszka-
niowego oraz realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Obok trudności związanych z usamodzielnianiem, problemem 
były także zbyt niskie dotacje fi nansowe z kuratorium oświaty (pomimo, że utrzymanie dziecka w domu rodzinnym było 
relatywnie tańsze aniżeli w placówce), które nie wystarczały na realizację wszystkich potrzeb (nawet na niskim poziomie) 
placówki. Tylko dzięki środkom własnym TPD rodzinne domy miały zapewnione warunki bytowe na średnim poziomie.

W 1996 roku ośrodek prowadził już tylko 3 domy rodzinne, w których opiekę uzyskiwało 17 dzieci. Na początku 
2000 roku funkcjonowały już tylko dwa domy, w tym jeden wygasający. Z końcem 2009 roku ostatni prowadzony przez 
ośrodek rodzinny dom dziecka został przekształcony w wielodzietną rodzinę zastępczą. 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego tak prężnie rozwijająca się rodzinna forma pomocy prowadzona 
przez ośrodek uległa zahamowaniu. Złożyły się na to niewątpliwie reformy systemu opieki w naszym kraju. W 1994 roku 
MEN wydało rozporządzenie, które traktowało rodzinne domy dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawcze, narzucało 
tym samym na te domy wiele rygorów formalnych. Kolejne reformy nie sprzyjały rozwojowi tej formy opieki przez TPD 
i inne podmioty niepubliczne. 

Od 2000 roku prowadzenie rodzinnych domów dziecka leży w gestii starostw, a nadzór merytoryczny nad nimi spra-
wują wojewódzkie wydziały pomocy społecznej. Obecnie placówki te mają zapewnione pełne fi nansowanie oraz wsparcie 
merytoryczne. Nie borykają się samotnie z problemem braku pieniędzy, trudnościami w dotarciu do specjalistów, usamo-
dzielnieniem wychowanków.

 Rodzinne domy dziecka prowadzone przez warszawski ośrodek TPD spełniły pionierską rolę w rozwoju i upo-
wszechnianiu tej formy opieki. Ośrodek opracował kryteria doboru dzieci i rodziców, zasady kwalifi kacji, metody współ-
pracy z domami, miał udział w przygotowywaniu przepisów prawnych. Doświadczenia ośrodka pokazały, że jest to forma 
opieki zdecydowanie lepsza, tańsza i korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż domy dziecka. 

 Podsumowanie

 W 1994 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie zobowiązujące kuratorów oświaty do po-
wołania w każdym województwie publicznych ośrodków adopcyjnych.

 Kilka ośrodków adopcyjnych TPD zostało przejętych przez samorządy i obecnie funkcjonują one jako placówki 
publiczne. W całym kraju, z byłych 49, ostało się już tylko 9 Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych TPD. Ich działalność 
regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie Ośrod-
ków Adopcyjno-Opiekuńczych. Są niepublicznymi placówkami diagnostyczno-konsultacyjnymi.

 Aktualne zadania ośrodka to: tworzenie i wspieranie rodzin adopcyjnych, szkolenie rodzin zastępczych w systemie 
PRIDE, prowadzenie poradni dla kobiet w nieakceptowanej ciąży, poradni dla dorosłych adoptowanych, terapii psycholo-
gicznej dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych Od samego początku 
funkcjonowania ośrodka ważnym obszarem jego działalności jest udzielanie pomocy rodzinom naturalnym. Praca z matką 
biologiczną lub rodzicami dziecka, którzy rozważają powierzenie dziecka do adopcji rozpoczyna się od wspólnego poszu-
kiwania możliwości samodzielnego wychowania dziecka. (Około 30% matek zgłaszających się do ośrodka zmienia decyzję 
i postanawia jednak wychować własne dziecko). Dla tych matek, które podejmują decyzję, że będą samodzielnie wychowy-
wać dziecko, a znajdują się w trudnej sytuacji, ośrodek poszukuje odpowiednich placówek i instytucji, które mogą udzielić 
wsparcia. Ważnym kierunkiem działania jest popularyzowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Pracownicy ośrodka biorą aktywny udział w popularyzowaniu wiedzy na temat adopcji, choroby sierocej i sieroctwa 
społecznego, rodzinnych form opieki, współpracują ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Propago-
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wanie idei rodzicielstwa zastępczego jest także istotnym zadaniem Klubu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „RAZEM”. 
Klub powstał przy ośrodku w styczniu 2009 roku, zrzesza i integruje rodziny adopcyjne i zastępcze, które powstały za jego 
pośrednictwem.

 

 Halina Kmiotek, Ewa Malicka, Marcin Stupak,

 - Opracowanie skrótów i zmian redakcyjnych: Irena Malanowska

 - Motto na początku artykułu: Prof. Andrzej Stelmachowski w wywiadzie dla „Przyjaciela Dziecka” nr 5-6/1994.
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Rozalia Giryńska

Psycholog, specjalista III st., emerytowany pracownik Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD

Współpraca 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD w Warszawie 

z pierwszym w Polsce Oddziałem Preadopcyjnym 
Katedry i Kliniki Propedeutyki Pediatrii AM w Warszawie.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie w roku 2010 obchodzi swoje 50-cio lecie. Aby mógł tak długo pra-
cować na rzecz dziecka osieroconego, ciągle doskonalił swój warsztat pracy. Pracownicy Ośrodka nawiązywali kontakty 
z różnymi placówkami zajmującymi się opieką i wychowaniem dzieci oraz z placówkami naukowo-badawczymi, które 
pracowały nad diagnostyką najwcześniejszych etapów rozwoju fi zycznego i psychicznego małego dziecka. Osiągnięcia 
naszego Ośrodka w dużej mierze mogły powstać dzięki współpracy z Zakładem Pediatrii Społecznej AM przemianowanym 
potem na Zakład Propedeutyki Pediatrii pod kierownictwem doc. dr hab. Izabeli Bielickiej, a także dzięki współpracy z Kli-
niką Endokrynologii i Zaburzeń Rozwoju pod kierownictwem prof. dr hab. Alicji Blaim, a po jej śmierci pod kierownictwem 
prof. dr hab. Barbary Kluczyńskiej -Rymkiewicz. 

 Wszystkim wymienionym i całemu zespołowi lekarzy pediatrii, pielęgniarek, antropologów, psychologów i terapeu-
tów pragniemy serdecznie podziękować i złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności w imieniu własnym i imieniu dzieci oraz 
w imieniu zawiązanych przez nas rodzin.

 Długoletnia współpraca - od 1959 r. do marca 2007 r. - była możliwa mimo wielu obiektywnych trudności i przeciw-
ności losu, gdyż była oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu oraz dyskusji nad wypracowaniem najwłaściwszych 
metod zarówno diagnozy i prognozy rozwoju dziecka od strony medycznej i psychologicznej oraz przygotowania oczeku-
jącej na przyjęcie dziecka rodziny. 

W Klinice prowadzono badania dzieci urodzonych z niskim ciężarem ciała (do 2500 g) i bardzo niskim ciężarem 
ciała (1250 g i mniej), a także badania dzieci z chorobą szpitalną zwana później chorobą sierocą oraz nad dziećmi z różnymi 
zaburzeniami rozwoju.

Kiedy w 1959 r. powstał w Zakładzie Pediatrii Społecznej pierwszy w Polsce Oddział Preadopcyjny prowadzono 
badania nad rozwojem dzieci przygotowywanych do adopcji i rodzin zastępczych. Opracowano kompleksową metodę oceny 
preadopcyjnej dziecka. Doskonalenie metod diagnostyki medycznej opisuje w książce pt. „Wyjatkowe rodzicielstwo. Ad-
popcyjne historie” lekarz pediatra dr Ewa Fajęcka – Dembińska.

W Oddziale Preadopcyjnym prowadzono stymulację rozwoju psychoruchowego dzieci i wspomagano proces socjali-
zacji dzieci pozostających w środowisku pozarodzinnym m.in. poprzez tzw . matkowanie zastępcze. Szczegółowy opis me-
todyki badań i terapii znajduje się w pracy opublikowanej przez dr Stanisławę Lis „Proces socjalizacji dziecka w środowisku 
pozarodzinnym”, wyd. PWN 1992 r. Zespołem psychologów kierowała wówczas dr hab. Hanna Olechnowicz. Opubliko-
wane przez nią prace o problemach dzieci z chorobą sierocą i o problemach z najwcześniejszego dzieciństwa np. „Pierwsze 
kroki wśród ludzi” (2 wydania 1969 r. i 1971 r.) stały się ogromną pomocą w naszej pracy z dzieckiem. Zawarty w tej książce 
”Poradnik dobrego tonu dla rodziców” był rozchwytywany przez rodziców adopcyjnych i oceniony jako niezastąpiony.
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W Oddziale Preadopcyjnym prowadzono także badania postaw rodzicielskich matek biologicznych i adopcyjnych. 
Opublikowano wtedy wiele prac naukowych i popularnonaukowych m.in. w Pediatrii Polskiej, w Przeglądzie Psychologicz-
nym, w materiałach do nauczania psychologii oraz w różnych czasopismach.

W 1968 roku powołano w Klinice także jako pierwszą w Polsce, placówkę naukowo-badawczą pod nazwą Szpital 
Dziecięcy dla dzieci z zaburzeniami zachowania – oddział przedszkolny. Opracowywano tam podstawy organizacji pracy 
szpitala dziennego, metody terapii dzieci. Zastosowano ocenę postaw rodzicielskich obojga rodziców i sposoby oddziały-
wania na rodziny.

Ośrodek nasz mógł zawsze liczyć na wsparcie Oddziału Preadopcyjnego oraz Poradni dla rodziców i dzieci. Rodziny 
adopcyjne, zastępcze i rodzinne domy dziecka miały pełne zaufanie do lekarzy i psychologów, którzy znali ich dzieci, ich 
historię życia i wykazywali pełne zrozumienie dla problemów tych rodzin. Często słyszeliśmy pochwały ze strony rodzin, 
że „są to ludzie godni zaufania i w pełni oddani dziecku”. 

Ośrodek współpracował również z Domami Dziecka, a także z innymi Ośrodkami w Warszawie i kraju. Udzielaliśmy 
personelowi opiekuńczemu tych placówek informacji o postępach i rozwoju powierzonych dzieci, ich byłych wychowan-
ków. Uczestniczyliśmy także w spotkaniach na terenie różnych placówek mających na celu omówienie sytuacji wielu dzieci 
i doboru rodzin. Ośrodek współpracował także z Sądami Rodzinnymi i Nieletnich, z oddziałami i różnymi placówkami 
opiekuńczymi. Przyjmowaliśmy studentów pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Pedagogiki Specjalnej 
i Resocjalizacji UW.

W pracy Ośrodek zawsze kierował się dobrem dziecka. O problemach rodzicielstwa adopcyjnego, rodzin zastęp-
czych i o problemach jawności adopcji wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Przygotowanie rodziny i dziecka do adopcji czy 
rodziny zastępczej musi być zawsze procesem godnym i odpowiedzialnym, z poszanowaniem obu stron tego procesu. 

Wiele osób domaga się szybkiego i skróconego toku postępowania i wypowiada się na temat adopcji bez znajomości 
problemu. Wszelka „akcyjność”, pochopność w sprawach zawiązywania rodzin, niestety nie przynosi dobrych rezultatów. 
Udana adopcja to taka adopcja, w wyniku której dziecko usamodzielni się, a gdy założy rodzinę dobrze wychowuje swoje 
dzieci.
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Ewa Malicka

Pedagog w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD 

Od tajności do jawności.

Ośrodek rozpoczął swoją działalność w latach sześćdziesiątych, czyli w zupełnie innej epoce. Nieślubne dziecko było wsty-
dem i hańbą. Podobnie było z niepłodnością małżeńską. Małżonkowie, którym nie urodziło się dziecko w odpowiednim 
czasie, byli narażeni w czasie spotkań rodzinno-towarzyskich na uwagi typu: „co to, nie umiesz zasiać, może zrobię to za 
ciebie”. Dogadywano im, że są wygodniccy, wolą kupować samochody, podróżować, niż ponosić trudy rodzicielstwa.

Adopcja była sprawą wstydliwą, potocznie uważano, że „nic dobrego z obcego nasienia nie wyrośnie”. Gdy ktoś 
mówił o planach adopcyjnych, straszono : „wyrośnie bandyta i cię zamorduje”. Rodziny wychowujące adoptowane dzieci 
były bacznie obserwowane przez otoczenie a ich postępowanie z dzieckiem krytycznie oceniane (że są zbyt surowi albo 
zbyt pobłażliwi).

Z takich to powodów uważno, że najlepiej, gdy adoptowane dziecko będzie się wychowywało podobnie, jak inne 
dzieci, czyli w nieświadomości o adopcji, uważając rodziców adopcyjnych za biologicznych.

Matce przekazującej dziecko do adopcji mówiono „dla pani dziecko umarło, nigdy go pani nie zobaczy”. Rodzinę 
przyjmującą dziecko pytano czy chcą coś wiedzieć o rodzicach dziecka, bo może lepiej nie wiedzieć, by nie patrzeć na 
dziecko przez pryzmat „złych genów”.

Nasz Ośrodek przecierał szlaki, był jedynym Ośrodkiem adopcyjnym w Polsce i musiał popełnić wszystkie możliwe 
błędy, dokonując je w dobrej wierze. Uważało się, że trzeba ludziom cierpiącym pomóc. Pomagano więc ukryć się dziew-
czynom w ciąży w pierwszym (założonym przez Teresę Strzembosz w 1958 r.) domu samotnej matki w Chyliczkach, lub 
w zaprzyjaźnionych klasztorach. Czasem też w klasztorach tych ukrywały się kobiety symulujące ciążę.

Przez pierwsze 10 lat bowiem w Ośrodku, jeśli kandydatom na rodziców adopcyjnych na tym zależało, pomagano im 
w przeprowadzeniu tak zwanej „adopcji dyskretnej”. Polegało to na symulacji ciąży, czyli wypychaniu brzucha. Gdy zbliżał 
się czas rzekomego rozwiązania, kobieta ukrywała się, mąż tłumaczył, że wyjechała do szpitala z powodu komplikacji ciąży 
(a wtedy nie odwiedzało się tak pacjentów w szpitalach, jak dziś). Kiedy rodziło się dziecko kobiecie pragnącej oddać je do 
adopcji, mąż „symulującej” mógł już oznajmić, że urodziło się im dziecko. Odbierał „ze szpitala” żonę z dzieckiem, czasem 
musiał tylko tłumaczyć się, że z powodu radości wzmocnionej toastem, pomylił datę urodzenia nowonarodzonego. Zrzecze-
nie i adopcja następowały wówczas jednego dnia, po 4 tygodniach od urodzenia.

Jak to wszystko było skomplikowane, niech zilustruje to przykład sytuacji, gdy matka biologiczna , która urodziła 
dziecko w tajemnicy przed rodziną, po przekazaniu maleństwa rodzinie adopcyjnej przez Ośrodek, nie wytrzymała napięcia. 
Pojechała na wieś do rodziców, którzy na wieść, że córka chce oddać swoje, wprawdzie nieślubne, dziecko– zareagowali 
niespodziewanie: „jak to oddać, to nasza krew, nie będzie się tułać po obcych ludziach!”. I przyjechali z córką i wyprawką po 
swojego wnuka. Trzeba było zabrać rodzicom adopcyjnym niemowlę, które już zaczęli kochać. A żeby nie powiększać ich 
tragedii – powierzono małżonkom innego chłopczyka. Tylko, że pierwszy był blondynkiem a drugi – czarnowłosy. Mama 
adopcyjna rozjaśniła więc włoski synkowi perhydrolem i na jakiś czas wstrzymała wizyty babć pod pretekstem infekcji. Jed-
nak 2-dniowej różnicy w dacie urodzenia nie dało się babciom wmówić (”ja miałabym nie pamiętać daty urodzenia mojego 
wnuka!”) Przez wiele lat więc obchodzono urodziny synka 2 dni później, potem przestano urządzać urodziny (w polskiej 
tradycji czci się przecież imieniny), by zatuszować sprawę.

Inną formą „dyskretnej” adopcji było podstawianie dziecka za zmarłego noworodka. Z tej praktyki Ośrodek zaczął 
się szybko wycofywać, widząc, ze rodzina w żałobie, wbrew deklaracjom, nie jest gotowa do przyjęcia dziecka (nie wspo-
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minając o możliwości jej zdiagnozowania i przygotowania przez Ośrodek). Przede wszystkim jednak dziecko adoptowane 
nie może być substytutem zmarłego dziecka. 

Gdy adopcja „dyskretna” powiodła się, tzn. nikt się nie dowiedział, to utrzymywanie tajemnicy wpływało destruk-
cyjnie na funkcjonowanie rodziny. Rodzice żyli w ciągłym napięciu, by się nie zdradzić, różne sygnały z otoczenia interpre-
towali jako dzwonek alarmowy, że sekret wyszedł na jaw. 

Np., gdy po przeprowadzce (mającej na celu zatarcie śladów), kolega z podwórka nazwał 7-letnią dziewczynkę 
„znajdą”, roztrzęsiona matka przybiegła do Ośrodka skarżąc się, że ktoś złośliwy wytropił ich i chce zrujnować bezpie-
czeństwo życia rodziny (oparte na głęboko skrywanym sekrecie). Zdarzyło się też, że rodzice z adoptowanym „dyskretnie” 
dzieckiem spotkali na wczasach w Bułgarii lekarkę wiedzącą, że wykluczone jest, aby pani zaszła w ciążę. Częste rozmowy 
wśród mam na temat okoliczności porodu i oceny szpitala położniczego były torturą dla kobiet ukrywających fakt adopcji.

Wszystkie te, misternie uknute intrygi, okupione ogromnym stresem, nie dały spodziewanego efektu. Jak wiemy 
z relacji dorosłych adoptowanych, dziecko wzrastające w atmosferze skrywanej tajemnicy czuło, że „coś jest nie tak” z jego 
przyjściem na świat. Prędzej czy później, czasem bardzo późno, już w wieku dorosłym, dowiadywało się prawdy, często 
w niemiły sposób.

Jeden z chłopców w wieku dorastania, zorientował się, że znana mu wcześniej fotografi a mamy w kostiumie bikini, 
zrobiona została na miesiąc przed jego urodzeniem. 30-letnia dziewczyna, adoptowana przed 1975 r., biorąc odpis zupełny 
aktu urodzenia w związku z planowanym ślubem za granicą, pomyślała, że dostała dokument innej osoby, bo zgadzały się 
tylko data i miejsce urodzenia, natomiast imię i nazwisko były jej nieznane. Usłyszała od urzędniczki, że na drugiej stronie 
jest adnotacja o adopcji a na pierwszej stronie są jej pierwotne personalia (od 1975 r. również w odpisie zupełnym aktu uro-
dzenia nie ma wzmianki o adopcji). W taki sposób Marta dowiedziała się, że jest adoptowana. Gdy poszła z tą zaskakującą 
rewelacją do mamy, ta też w szoku, zaczęła zaprzeczać. Dopiero, gdy córka pokazała jej metrykę, matka opowiedziała, jak to 
było. Jak bardzo chcieli mieć córeczkę itd. I, że uważali z mężem, że najlepiej będzie dla upragnionego dziecka, gdy będzie 
przekonane, że jest takie samo, jak inne dzieci, czyli rodzone.

Z początkiem lat siedemdziesiątych Ośrodek całkowicie wycofał się z pomocy w tajnych adopcjach. Obserwowano 
pozytywne doświadczenia tych rodzin, które od początku mówiły dzieciom , że są adoptowane.

Nie tylko rodzice adoptujący „dyskretnie” zatajali fakt adopcji przed dzieckiem i otoczeniem. I robili to nie tylko 
małżonkowie adoptujący niemowlę. Również przysposabiający większe, kilkuletnie dzieci, wmawiali im, że są ich biolo-
gicznymi rodzicami, a sąsiadom tłumaczyli np. , że dziecko było dotychczas u dziadków. 

Adoptowanej w wieku 2 i pół lat Ani założono album, wklejając zdjęcia noworodków i niemowląt z rodziny. Kiedyś 
przyjechała ciocia ze Szczecina i gdy Ania pokazywała jej „swoje” zdjęcia, ciocia zawołała: „ależ Aniu, na tych fotkach jest 
moja Kasia, gdy była mała”. Mama Ani mrugnąwszy porozumiewawczo do cioci zaczęła wyjaśniać, że ciocia musiała się 
pomylić.

 Dzieciom adoptowanym w starszym wieku przedszkolnym, pamiętającym pobyt w domu dziecka tłumaczono, ze 
były tam czasowo z powodu choroby, lub wyjazdu rodziców. Rodzicom nie przychodziło na myśl, co ich adoptowane dziec-
ko będzie przeżywało, gdy któreś z nich faktycznie zachoruje lub wyjedzie służbowo. 

Sąsiedzi nieraz uważali, że pojawiające się nagle dziecko, bez ciąży, czasem już podrośnięte, jest ukrywanym dotąd 
pozamałżeńskim dzieckiem któregoś z małżonków. Jedna z mam adopcyjnych, której synek podobny był do taty, usłyszała, 
że jest szlachetna, skoro przyjęła owoc pozamałżeńskiego wyskoku męża. Zadowolona, nie prostowała, bo uważała, że 
lepiej dla chłopca, gdy będzie uważany za chociaż w połowie ich biologiczne dziecko, niż – adoptowane.

Znane są powszechnie dramaty osób, które w przypadkowy sposób, często, w najmniej odpowiednim do tego, wieku 
dorastania dowiadywały się o fakcie adopcji. Niejednokrotnie kończyło się to buntem: „całe życie oszukiwaliście mnie, 
każdy wasz gest był kłamstwem!”, czasem ucieczką, a nawet wykolejeniem („cały świat dorosłych jest zakłamany”).

Już w latach sześćdziesiątych niektóre rodziny decydowały się na wychowywanie dziecka w świadomości o jego po-
chodzeniu, zaczynając od mówienia do niemowlęcia „mój ty kochany, adoptowany”. Obserwowano pozytywne doświadcze-
nia rodziców uczciwie przedstawiających dzieciom sposób ich znalezienia się w rodzinie, tworzenie się więzi emocjonalnej 
opartej na zaufaniu, na dźwiganiu wspólnego losu ( i dziecko i rodzice woleliby, żeby łączyła ich więź biologiczna).
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Z początkiem lat siedemdziesiątych Ośrodek całkowicie wycofał się z pomocy w tajnych adopcjach. Przekonywano 
kandydatów na rodziców adopcyjnych, że warunkiem szczęśliwych relacji w rodzinie jest wzajemna uczciwość i zaufanie, 
a więc poszanowanie prawdy.

Rozmowy z kandydatami na temat konieczności powiedzenia dziecku prawdy o jego pochodzeniu często nie dawały 
spodziewanego efektu, dlatego też z początkiem lat dziewięćdziesiątych zaczęto prowadzić warsztaty dotyczące jawności 
adopcji (psycholog –Rozalia Giryńska).

W ciągu minionych 50 lat ewoluował w Ośrodku pogląd na to, co i jak mówić dzieciom adoptowanym o ich ro-
dzinach pochodzenia. Na początku część rodziców mówiła dziecku, że jego rodzice zmarli, lub zginęli w wypadku. Ale 
to też nie była prawda (i co z grobem?). Radzono więc, żeby mówić: ”nic nie wiemy o twoich rodzicach biologicznych:. 
Jednak dzieci wówczas pytały: „jak to, nie chcieliście się nic dowiedzieć o najbliższych osobach dziecka, które podobno tak 
kochacie?” Kiedy zaczęto przekonywać kandydatów na rodziców adopcyjnych, żeby mówili dziecku o jego pochodzeniu, 
sugerowano, żeby mówić: „urodziła cię inna pani”. W latach dziewięćdziesiątych rodzice zaczęli mówić dziecku o mamie 
biologicznej, bo przecież pani, która urodziła – to matka.

Ogromną rolę w kształtowaniu poglądów Ośrodka na sprawę jawności adopcji odegrały kontakty z dorosłymi adop-
towanymi – „naszymi”, oraz trafi ającymi do nas przez adopcyjny telefon zaufania, funkcjonujący od 1990 r.

Na przykład sprawa imienia dziecka. Prawo daje rodzinom adopcyjnym możliwość zmiany imienia dziecku i po-
czątkowo nawet radzono rodzinom zmianę imienia ze względu na bezpieczeństwo (zatarcie śladów). Od dorosłych adop-
towanych można było czasem usłyszeć skargę; „nawet imię mi zmienili, tak chcieli mnie wymodelować”. I tak w latach 
dziewięćdziesiątych zaczęto sugerować rodzinom pozostawienie imienia nadanego przez matkę dziecku, przynajmniej jako 
drugie – by okazać w ten sposób szacunek dla tożsamości dziecka: „adoptuję ciebie, konkretnego człowieka”.

Dużo się zmieniło przez te 50 lat . Obecnie rodziny adopcyjne traktowane są z szacunkiem, nie patrzy się też podejrz-
liwie na dzieci adoptowane. Pojawiła się literatura naukowa i popularna przybliżająca tę problematykę. Są fi lmy fabularne 
i seriale telewizyjne, które w ciepły sposób pokazują rodziny adopcyjne, popularyzując wiedzę o sposobach rozwiązywania 
różnych problemów, z jakimi stykają rodzice adopcyjni. Adopcje dokonywane przez celebrytów „oswajają” opinię publicz-
ną z zagadnieniem wychowywania dzieci przysposobionych.

W ostatnim dziesięcioleciu zdarzają się rodziny, które album dziecka zaczynają od zdjęć jego biologicznych rodzi-
ców i ewentualnie rodzeństwa. Które dają dziecku zabawki lub inne pamiątki pozostawione przez matki biologiczne. Które 
zamierzają w przyszłości pomóc dorosłemu dziecku w odnalezieniu jego biologicznej rodziny.

Kto wie, czy w przyszłości nie będzie u nas, popularnych w USA, tzw. open adoption czyli adopcji otwartych, tzn. 
takich, w których rodzice adopcyjni utrzymują jakiś rodzaj kontaktu z rodzicami biologicznymi dziecka. 
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Agnieszka

Jest środek nocy, godzina czwarta nad ranem. W pokoju obok śpi mój malutki, siedmiomiesięczny synek. Nie za-
mieniłabym go na nikogo innego na świecie, a już na pewno nie oddała, ale wiem też, że nie byłoby go gdyby... No właśnie, 
gdyby... 

Jeśli ktoś z czytelników widział fi lm „Efekt motyla” wie, co mam na myśli.

Trudno powiedzieć, gdzie ta historia zaczyna się, a gdzie kończy. Pomimo ogromnego bólu, który jeszcze teraz czuje, 
gdy myślę o całej tej sytuacji, wiem jedno, że nie żałuję decyzji, którą podjęłam. Czuję, że dokonałam słusznego wyboru i że 
być może przerwałam błędne koło, w które wtedy niewinna istota zostałaby pewnie wplątana. Żeby zacząć żyć normalnie 
i zbudować zdrową rodzinę, trzeba zrozumieć, na czym polega bycie DDA i jakie piętno odciska w dorosłym życiu, gdyż 
dopiero wtedy można zacząć z tym walczyć. Uzależnienie w jednej i drugiej rodzinie nie wróżyło nic dobrego.

 Jestem jedynaczką, moim rodzicom nigdy się nie przelewało, a po zmianie ustroju jeszcze się pogorszyło tak jak 
z resztą wielu rodzinom. Moi rodzice należeli do pokolenia, które zostało przygotowane do wykonywania jednego wyuczo-
nego zawodu przez całe życie i trudno im było odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mieszkaliśmy w domu po pradziad-
kach, takiej niedużej klitce składającej się z jednego pokoiku i kuchni, w której była wydzielona łazienka. Z czasem na 
ścianach zaczął wychodzić grzyb – od wilgoci. Gdy skończyłam trzy lata zaczęłam rodzicom bardzo chorować na astmę 
oskrzelową. Mama przez długi czas nie mogła pracować, bo musiała się mną opiekować. Często wyjeżdżałam do sanato-
riów, gdzie uczęszczałam do zastępczej szkoły, ale nie przeszkodziło mi to w byciu jedną z najlepszych uczennic w szkole 
po powrocie do domu. Między rodzicami bywało różnie – huśtawka nastrojów. Tata pił, mama była kłębkiem nerwów 
(głównie przez tatę, ale również dlatego, że bardzo młodo straciła rodziców i właściwie została sama, gdyż z rodzeństwem 
miała bardzo złe relacje), a ja... Ja byłam kozłem ofi arnym, między młotem a kowadłem. Rodzice niewiele o mnie wiedzie-
li, a z czasem coraz mniej. Dobrze się uczyłam, więc wszystko było dla nich w porządku, tylko nie dla mnie. Często dosta-
wałam burę za tatę, a następnego dnia budziłam go o świcie do pracy i robiłam kanapki do pracy, żeby tylko wstał po wie-
czorze spędzonym z butelką, bo ktoś musiał zarabiać na rodzinę (mama wkrótce również podjęła zatrudnienie). W liceum 
mieszkałam nawet przez jakiś czas z dziadkami, ale później rodzice kazali mi wrócić do domu, bo byłam zbuntowaną nasto-
latką i dziadkowie nie wiedzieli jak sobie ze mną radzić. Nie byłam wulgarna, czy agresywna. Nic z tych rzeczy. Spędzałam 
tylko dużo czasu poza domem i nie chciałam chodzić do szkoły, która nie była moim wyborem, tylko dziadka (chciałam być 
w klasie dziennikarskiej w innej szkole, lecz dziadek nie wyraził zgody). Cierpliwość rodziców jednak kiedyś się kończy 
i po otrzymaniu reprymendy musiałam wracać do domu. Zostałam przeniesiona do innego liceum i tutaj poznałam tatę Julki. 
W klasie maturalnej zakochałam się i było mi z nim dobrze. Jemu ze mną chyba też. Myślałam, że znajdę w nim oparcie 
i może wreszcie wyrwę się z domu. Rozmawialiśmy nawet o tym, co byłoby, gdyby pojawił się dzidziuś. Zabezpieczaliśmy 
się, ale takie rozmowy zawsze są na miejscu, jeśli podejmuje się decyzję o współżyciu. Wszystko wyglądało tak pięknie 
i nawet wizja pojawienia się dziecka nie odstraszała go tak jak niektórych facetów. Aż pewnego dnia stało się... Dowiedzia-
łam się, że jestem w ciąży, w zaawansowanej ciąży, gdyż wcześniej nawet nic nie podejrzewałam. Co prawda nawet nie 
wiem jak udało mi się przeżyć ustną maturę z historii – przyszłam zielona, z podkrążonymi oczyma, ledwo żywa. Wycho-
wawczyni była mocno zaniepokojona moim stanem i nakłaniała mnie, żebym wróciła do domu, że przełożą mi termin na 
inny dzień, ale ja nie chciałam. Maturę zdałam - właściwie zdałyśmy - i to nawet przyzwoicie, chociaż wtedy jeszcze nic nie 
przypuszczałam. Ot tak, myślałam, że się zatrułam, bo zawsze miałam wrażliwy żołądek. Z czasem jednak zaczęłam się czuć 
coraz słabiej, byłam przemęczona, chciało mi się wymiotować. Zrobiłam test i doznałam szoku. Nie pamiętam już, co wtedy 
dokładnie czułam, ale wiedziałam, że rodzice nie mogą się dowiedzieć, bo i tak nie będą mi w stanie pomóc, a tata zacznie 
przeze mnie jeszcze bardziej pić. Ogarnęła mnie panika i przerażenie, pojawiały się nawet destrukcyjne myśli. Zaczęłam się 
zastanawiać, co zrobić, szukać jakiegoś rozwiązania. Chciałam się do kogoś zwrócić o pomoc, poszukać wsparcia, ale nie 
miałam do kogo. Do tego mój chłopak od jakiegoś czasu zrobił się dziwny, nieobecny, inny niż gdy się poznaliśmy. Relacje 
między nami pogorszyły się i czasami musiałam się nawet prosić o spotkanie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Już wtedy 
przyszła mi do głowy myśl, że być może nie będę mogła zatrzymać dziecka, bo w obecnej sytuacji mój luby może wymigi-
wać się przed przyjęciem na siebie roli ojca, z kolei moja rodzina nie jest zbyt wydolna wychowawczo, a sytuacja fi nansowa 
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i mieszkaniowa trudna. Powinnam liczyć na siebie, ale byłam wtedy 19-letnią smarkulą bez pracy i zawodu, świeżo upie-
czoną maturzystką. Nawet nie wiem skąd mi przyszedł do głowy ten pomysł, ale czułam jakby jakaś siła mnie prowadziła 
i podsuwała rozwiązanie. Gdy mój chłopak się dowiedział, na jego twarzy nie ujrzałam żadnych emocji, zupełnie tak jakbym 
mówiła do kawałka skały. Poczułam się jak powietrze. Zaproponowałam rozwiązanie, żeby go wybadać. Nie protestował. 
Poczułam jak wachlarz rozwiązań boleśnie się zawęża. Wkrótce dowiedziałam się, że pali heroinę. Nie wiedziałam, że już 
miał wcześniej taki duży problem z paleniem, teraz znowu wrócił do nałogu. Poczułam się przeraźliwie samotna i zdana 
tylko na siebie. Gdy się dowiedziałam o ciąży, dzidzia była już na tyle duża, że myśl o usunięciu ciąży mnie odrażała i dla-
tego przyszła mi do głowy myśl o adopcji. Nie pamiętam już kiedy i gdzie znalazłam numer do Ośrodka. Zadzwoniłam. 
Działałam jak w letargu. Po rozmowie z Panią Grażyną wiedziałam już, że tutaj otrzymam wsparcie i pomoc. Możliwość 
pozostawienia dzidziusia osobom, które będą się mogły nim zaopiekować i dać to, czego ja wtedy nie mogłam, wydawała 
mi się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Wiedziałam, że nie mam pracy, jestem po ogólniaku, więc właściwie nie mam 
żadnego zawodu, moi rodzice nie bardzo będą mogli mi pomóc, a ojciec dziecka przestał się nami interesować i boryka się 
z nałogiem. Wizyta w Ośrodku tylko upewniła mnie w podjęciu decyzji. Potrzebowałam usłyszeć, że nie jestem wyrodną 
matką, tylko, że staram się zapewnić dobrą przyszłość i warunki rozwoju mojemu dziecku. Postanowiłam, że nie powiem 
rodzicom. Tata zacząłby tylko więcej pić, a i tak nie mógłby mi z mamą pomóc w obecnej sytuacji fi nansowej i mieszkanio-
wej. Chciałam im zaoszczędzić dodatkowych zmartwień. Chciałam, żeby nigdy nie dowiedzieli się o ciąży i porodzie. Wy-
myśliłam, że będę ukrywać brzuch, dopóki mieszkam w domu, a pod koniec ciąży wyprowadzę się pod pretekstem usamo-
dzielnienia się i do momentu urodzenia nie będę pokazywała się rodzinie. Zapisałam się do szkoły, żeby rodzice nic nie 
podejrzewali, chociaż w obecnej sytuacji studia musiałam sobie odpuścić. Około siódmego miesiąca miałam już wszystko 
przygotowane i czekała mnie przeprowadzka. Nie wiem jak do tego momentu udało mi się ukryć brzuch dzieląc z rodzicami 
jeden maleńki pokoik... Nosiłam luźne koszule, wciągałam brzuch, kiedy stawali bliżej, częściej wychodziłam z domu. 
Pieniądze na końcówkę ciąży, czyli na jedzenie i wynajem mieszkania, miałam odłożone z kieszonkowych od babci i drob-
nych prac, takich jak np. rozdawanie ulotek, czy promocje. Pech chciał, że ojciec koleżanki, z którą miałam wspólnie wy-
najmować pokój, dowiedział od córki o całej sytuacji i zadzwonił do moich rodziców. To była moja koleżanka z liceum. Nie 
wiem, czy jej ojciec zrobił to w dobrej wierze, czy zwyczajnie po złości, że jego córka wyprowadza się ze mną z domu, 
w tamtym momencie nie było to ważne. Byłam przybita. Tyle katuszy z ukrywaniem, żeby zaoszczędzić rodzicom dodatko-
wych zmartwień i rozczarowania... Mój misterny plan legł w gruzach. Na początku rodzice przeżyli szok, ale gdy emocje 
już opady wysłuchali, co mam im do powiedzenia. Poparli moją decyzję i pomogli ukryć tą wiadomość przed całą rodziną 
(do tej pory nikt z moich bliskich, poza rodzicami, nie wie o istnieniu Julki) i osobami z miejsca, w którym mieszkamy. Nie 
to, żeby nagle zaczęło być między nami wspaniale, ale skupiliśmy się na zadaniu i zaczęliśmy współpracować. Nawet tata 
bardziej się starał. Wkrótce więc mieszkałam już z koleżanką na Bielanach. Było biednie, bo rodzicom było ciężko fi nanso-
wo i niedużo mogli mi pomóc a odłożonych pieniędzy wiele nie miałam. Pomimo tego zaczęłam odżywać. Do tej pory tak 
bardzo byłam skupiona na tym, żeby zrealizować mój plan i ukryć ciążę, że nawet nie wypracowałam więzi z dzidziusiem. 
Od tej chwili zaczęło być inaczej. Nie ważne jak źle było i co się działo, ważne, że byłyśmy razem. Zaczęłam gładzić się po 
brzuszku, mówić do niej, śpiewać... Pokochałam ją. Rodzice pomagali mi przenosić się z mieszkania do mieszkania, gdyż 
z pierwszego musiałam zrezygnować, ponieważ ojciec koleżanki kazał jej wracać do domu, a z drugiego musieliśmy się 
z kolegami wyprowadzić ze względów fi nansowych. W trzecim zostałam już do końca. Relacja z ojcem dziecka w tym 
czasie praktycznie zanikła. Robert borykał się z narkotykami i właściwie tylko wokół nich koncentrowało się jego życie. 
Wiedział, co zamierzam zrobić i nawet nie próbował mi pomóc, więc uznałam, że widocznie już mu na mnie nie zależy. 
Zostałam praktycznie sama, ale pomimo trudnej sytuacji starałam się żyć normalnie i nie poddawać się. Byłam już na jego 
półmetku dziennego policealnego studium. Pod koniec ciąży zaczęło być ciężej. Chyba jakoś wtedy mama straciła pracę 
i była na etapie poszukiwań nowej, chociaż już dobrze nie pamiętam. W każdym bądź razie sytuacja fi nansowa rodziców nie 
polepszyła się, a mi kończyły się środki do życia i coraz mniej miałam siły na codzienne dojazdy do szkoły. Było mi również 
przykro, że muszę wymyślać tysiące powodów, dla których nie mogę spotkać się z rodziną, czy odwiedzić babci. No i ten 
najważniejszy... że nieuchronnie zbliża się moment rozstania. W międzyczasie mama mojego chłopaka Roberta dowiedziała 
się o całej sytuacji (Robert był półsierotą). Odbyło się nawet spotkanie obu rodzin. Nalegała na zmianę mojej decyzji, mó-
wiła, że nam pomoże, że Robert wyjedzie na leczenie. Może i bym w to wszystko uwierzyła, gdybym widziała jakąś reakcję 
z jego strony. Miałam wrażenie, że to tylko jego mama chce, że jemu jest wszystko jedno. Rodzice mieli podobne odczucia. 
Nie chciałam ryzykować. Ceną była przyszłość mojego dziecka. Ośrodek dawał mi stabilne oparcie, a ta wizja była dla mnie 
mało realna. Pomyślałam o sytuacji, kiedy zatrzymam Julkę, a leczenie odwykowe nie przyniesie rezultatu. Widziałam to 
w czarnych barwach. Wiem, że wychowanie dziecka to nie lada zadanie i czułam, że dziecko może być dla niego dodatko-
wym obciążeniem przy i tak ciężkiej walce z nałogiem. Powiedziałam, że podjęłam już decyzję. Wiem, że potem mama 
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Roberta usiłowała się jeszcze kontaktować z Ośrodkiem. Chciała zabrać dziecko i sama z Robertem je wychowywać, ale to 
ja byłam matką i do mnie należała ostateczna decyzja, więc nie udało się jej nic zrobić. 

Urodziłam w środku zimy. Nim się obejrzałam było już po wszystkim. Telefon do taty. Dojechaliśmy, gdy poród już 
trwał. Od razu zawieziono mnie na porodówkę. Urodziłam sprawnie i szybko zdrową, śliczną córeczkę. Pierwsze dni po 
porodzie były jednocześnie najpiękniejszymi i najgorszymi chwilami w moim życiu. Po porodzie byłam z córeczką cały 
czas aż do momentu wyjścia ze szpitala. Personel był bardzo zdziwiony, gdy oświadczyłam, że wychodzę sama. Nikt wcze-
śniej o tym nie wiedział. Nic nie wspominałam, bo myślałam, że każdy wie, tylko nie chce mnie dodatkowo zasmucać, 
chociaż przyznam szczerze trochę się dziwiłam, że wiedząc o mojej decyzji przekazano mi córeczkę, żebym ją karmiła, 
przewijała, była z nią cały czas. Myślałam, że może tak ma być, że to ma na celu zmianę mojej decyzji. Stało się tak pewnie 
dlatego, że nie zdążyłam poinformować Ośrodka, że już jestem w szpitalu. Wszystko działo się tak szybko. Najgorsza była 
myśl, że te trzy dni muszą mi wystarczyć na całą wieczność. Wspaniale było ją karmić, opiekować się nią, nawet spała ze 
mną na łóżku. Była wtedy taka spokojna. W szpitalu odwiedził mnie tylko mój przyjaciel. Rodzice nie chcieli przyjechać, 
bo powiedzieli, że dla nich zbyt ciężkie. Ostatniego dnia przyjechał odebrać mnie tata. Spakowałam się, pożegnałam z nią 
i wyszłam. Powtarzałam sobie, że to jest najlepsze rozwiązanie. Czułam się strasznie. Stałam przy taty samochodzie, płaka-
łam jak bóbr, właściwie ryczałam, cała się trzęsłam. Tata spytał, czy jedziemy, a ja nie mogłam ruszyć się z miejsca, wzięłam 
od niego kilka papierosów, które wypaliłam pod rząd. Czułam, że rozpadam się na kawałki, że jakaś cząstka mnie odchodzi 
i nigdy już nie wróci. Teraz naprawdę poczułam, że zostałam sama - w tym ziemskim znaczeniu, chociaż wiem, że tam na 
górze czuwał nad nami Bóg. Wcześniej niby też czułam się samotna, ale czułam ją pod serduszkiem, więc we dwie było nam 
raźniej. Gdy to piszę, nie mogę opanować łez. Mówi się, że nic nie dzieje się bez przyczyny i słusznie. Ta cała sytuacja 
bardzo mnie zmieniła. Zaczęłam na wszystko i wszystkich patrzeć inaczej, starać się zrozumieć innych, nauczyć wybaczać, 
dostrzegać małe rzeczy i cieszyć się chwilą. Wróciłam do wynajmowanego mieszkania, bo było opłacone do końca miesią-
ca. Byłam jak struta, ale wiedziałam, że muszę szybko się pozbierać, bo inaczej będzie ze mną źle. Zostały mi do zaliczenia 
egzaminy w szkole, które ominęły mnie, gdy byłam w szpitalu. Powtarzałam sobie, że muszę być silna, że podjęłam słuszną 
decyzję. Pomocy szukałam w sobie, czułam, że to najlepszy sposób. Rodzice unikali tematu, a część znajomych zniknęła 
z mojego życia jeszcze wtedy, gdy byłam w ciąży. Nie wiedziałam, że będę miała okazję jeszcze ją zobaczyć. Minęło kilka 
tygodni i zadzwoniono do mnie z Ośrodka, że mogę ją zobaczyć przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wtedy widziałam ją 
po raz ostatni. Nie opiszę słowami tego, co wtedy czułam. Ten ból gdzieś głęboko w środku był nie do zniesienia. Wiedzia-
łam jedynie, że muszę się zrzec praw jak najszybciej, bo wtedy szybciej znajdzie kochającą rodzinę. Wkrótce też pojechałam 
do sądu z pracownikiem socjalnym z Ośrodka i zrzekłam się praw. Była już chyba wiosna. Wiedziałam, że muszę coś ze sobą 
zrobić, znaleźć jakiś cel w życiu. Mieszkałam już wtedy z rodzicami. Tata przez okres ciąży trochę się uspokoił, ale potem 
znowu zaczęło się popijanie. Sytuacja materialna rodziców nie bardzo się zmieniła. Złożyłam papiery na dzienne studia, 
podjęłam także pierwszą poważniejszą pracę, z której jednak musiałam zrezygnować po wakacjach, gdyż zostałam przyjęta 
na uczelnię (jestem magistrem pedagogiki UW z ukończonymi dwiema specjalizacjami). Wybór kierunku nie był przypad-
kowy, gdyż na moją wpływ miały wcześniejsze doświadczenia. Studia wiele mi pomogły. Poznałam tutaj również nowych 
znajomych. Najwęższe grono z nich wie, co się stało. W trakcie studiów sytuacja mieszkaniowa zaczęła się pogarszać. Dach 
zaczął nam przeciekać, grzyb coraz bardziej wychodził na ścianach i sufi t zaczął spadać na głowę. Rodzice podjęli decyzję 
o budowie nowego domu na tym samym terenie, z przodu działki. Finansowo zrobiło się ciężej, bo większość zarobionych 
przez rodziców środków szła na budowę budynku. Po sprzedaży działki pomogli także trochę dziadkowie, ponadto część 
środków mieliśmy z kredytu i likwidacji książeczek mieszkaniowych. Od drugiego roku studiów zaczęłam dużo pracować. 
Miałam jedną, dwie, w wakacje nawet trzy prace, które starałam się zgrać z planem studiów. Wiecie, taka Kwiatkowska, 
kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi ;) Starłam się odciążyć rodziców i dokładać im się do życia, a także odłożyć 
coś dla siebie. Za część odłożonych pieniędzy zrobiłam kurs na prawo jazdy, a także wyjechałam po trzecim roku studiów 
na wakacje do Anglii, żeby coś zarobić. Za przywiezione oszczędności udało mi sie kupić samochód, który zostawiłam ro-
dzicom. Niebawem udało nam się przeprowadzić do nowego domu, który jednak w połowie jest niewykończony, bo zabra-
kło środków. Związki uczuciowe, w które wchodziłam w tym czasie, nie należały do udanych. W dwóch z nich bardzo się 
wycierpiałam i nawet nie chcę wracać do nich myślami. Tak jest, gdy mężczyzna ma za dużo testosteronu, z którym nie 
potrafi  sobie poradzić. Jako, że w moim życiu byłoby za spokojnie, gdyby nic się nie działo, wkrótce zaczęły na nas spadać 
nieszczęścia. Umarł dziadziuś, którego śmierć mocno przeżyłam, tacie siadły biodra i czekała go operacja wstawienia pro-
tezy, również mama dowiedziała się o przewlekłej chorobie. Moje zdrowie także uległo pogorszeniu, a do tego czekała mnie 
operacja przepukliny, której dorobiłam się od zbyt ciężkiej, fi zycznej pracy. Jakoś sobie poradziliśmy w tych trudnych mo-
mentach, chociaż chwilami wcale nie było lekko. To pewnie dlatego, że staraliśmy się trzymać razem, bo połączyła nas 
wspólna tajemnica. Dla mnie ciągły ruch był najlepszym lekarstwem, chociaż w Ośrodku długo nie miałam odwagi się po-
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jawić. To było dla mnie zbyt trudne. Po urodzeniu Julii kontaktowałam się z Ośrodkiem trzykrotnie i zawsze towarzyszyły 
temu głębokie emocje i duży stres. Trzecia wizyta miała miejsce kilka tygodni temu. Była dla mnie jak katharsis. Dziękuję 
Bogu za ludzi, których spotkałam na swej drodze, którzy udzielili mi wsparcia i pomocy w podjęciu tej trudnej decyzji, 
a szczególnie Pani Grażynie, która otoczyła mnie opieką. Moje myśli często krążą przy Julce, wracam też myślami do prze-
szłości. Bardzo ją kocham i w modlitwach proszę Boga, żeby była szczęśliwa. Czasami z nostalgią zerkam na jej zdjęcie. 
Wiem, że trafi ła na wspaniałą rodzinę. Nie czuję się jak jej mama, bo nie ja poniosłam cały trud jej wychowania, nie ja wi-
działam jej pierwsze kroki, słyszałam pierwsze słowa. Jej prawdziwą mama jest ta, która pierwsza usłyszała słowo „mama”, 
bo to ona zasłużyła na to, żeby je usłyszeć. Gdybym to ja decydowała o tym, czy Julcia ma wiedzieć o adopcji, czy nie, to 
nigdy nie chciałabym, żeby się dowiedziała. Być może zaoszczędziłoby jej to bólu w przyszłości na wieść o porzuceniu. 
W Ośrodku otrzymałam jednak informację, że być może rodzice będą jej chcieli powiedzieć o biologicznych rodzicach, 
dlatego zaraz po zrzeczeniu się praw pozostawiłam Pani Grażynie dla niej list i bezcenną pamiątkę (rodowy pierścionek 
z opalem). Nawet nie pamiętam już, co napisałam w liście, ale wiem, że było to szczere i płynęło prosto z serca. Pamiętam 
tylko, że napisałam, że ją kocham i niezależnie od tego, co sobie o mnie pomyśli - chciałam dobrze. W tym miejscu chcia-
łabym również podziękować jej rodzicom za miłość, którą ją otoczyli, za wychowanie, za wszystko. Wiem, że jej mamie 
pewnie nie było łatwo, że miała dużo obaw. Jej szczególnie należy się szacunek i podziękowanie. Nigdy nie będę z nią 
konkurować i pretendować do roli mamy. Określiłabym siebie raczej jako ciocię z Ameryki. Tym, co nas łączy jest miłość 
do Julki i to, że obu nam zależy na tym, aby było jej dobrze. Wiem, że niczego jej nie brakuje, że ma rodzeństwo, którego ja 
nigdy nie miałam. Ta myśl pozwala mi odnaleźć spokój i skupić się na mojej rodzince.

Jak już wyżej napisałam, skończyłam studia, podjęłam także pracę i urodziłam wspaniałego synka. Co prawda marzy 
mi się podjęcie pracy w zawodzie jako pracownik socjalny, żeby pomagać innym, ale nie narzekam na obecną pracę. Razem 
z mężem mieszkamy samodzielnie, a w perspektywie myślałam o wykończeniu góry i przeprowadzeniu się z czasem do 
rodziców. Wybaczyłam im dawne żale i teraz nasze relacje są lepsze. Wiem, że oni mają poczucie winy za to, że wtedy nie 
mogli mi pomóc, wiele też zrozumieli i teraz jest inaczej. Tata podjął leczenie. Standard życia mojej rodziny jest przeciętny, 
tak jak moich rodziców, ale wystarcza nam na życie na średnim poziomie. Wielu ludzi nie ma domów, środków do życia, 
rodziny... My mamy siebie. Uważam, że jestem w gronie szczęśliwców i umiem cieszyć tym, co mam. Przez „Naszą Klasę” 
odnalazłam nawet tatę Julii. Chciałam dowiedzieć się jak mu się wiedzie, bo pomimo tego, co się zdarzyło, nie mam już 
żalu i myślę o nim ciepło. Po leczeniu wyszedł z nałogu, teraz kończy informatyczne studia magisterskie, ma żonę. Napisał 
również, że planują dziecko. „Efekt motyla”... Widocznie musiało tak być, żeby pewni ludzie coś zrozumieli, otrząsnęli się, 
żeby zaczęli normalnie żyć, chcieli zrobić coś ze swoim życiem. Te wszystkie informacje utwierdzają mnie tylko w dobrze 
podjętej decyzji. Wiem, że być może niejedna matka powie, że nie mam serca decydując się na oddanie własnego dziecka. 
Niech sobie mówią, nie boję się konfrontacji. Tylko ja tak naprawdę wiem jak ciężko było i ile zdrowia mnie to kosztowało. 
Usunięcie pewnie nie spotkałoby się z taką pogardą i kosztowałoby mniej bólu. Wiem, że Bóg nad nami czuwał i zrobiłam 
to, co powinnam zrobić. Można kochać na różne sposoby. Dla mnie oznaką miłości dla Julki w tamtym czasie było pozwolić 
jej odejść... Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumie i mi wybaczy...
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Nasza rodzina adopcyjna.

Nazywam się Michał, a moja żona Agnieszka, poznaliśmy się w 1988 roku a od 1994 jesteśmy małżeństwem. Długo 
;-) . Obecnie nasza rodzina to my i dwoje dzieci, 7 letnia Karolinka i 6 letni Filipek, ale zacznijmy od początku ...

O dzieciach z początku nie myśleliśmy, ale każdy kiedyś w końcu dorośleje :P i na nas także przyszedł taki czas. 
Z początku wszystko wydawało się proste i do tego nieźle przećwiczone, ale po kilkunastu miesiącach już tak nie było. 

Zaczęły się wizyty u lekarzy, najpierw Agnieszki a potem moje. Pigułki, zastrzyki, badania, liczenie dni, sex na 
gwizdek, bo to ten dzień czyli - leczenie, testowanie, płakanie i takie tam głupstwa, które zna każdy kto przez to przechodził 
i które dziwią tych którzy „mogą” w zaciszu sypialni. Pojawiały się także dobre rady tych „którzy mogli”, „życzliwych” 
i „wiedzących lepiej”. Wśród rad najbardziej oczywistych była adopcja któregoś z tysięcy „biednych dzieci” z domu dziec-
ka. Ale to nie jest dobra rada dla ludzi walczących o ciążę i pragnących swojego dziecka. 

Przeszliśmy długą, trwającą 6 lat drogę, od prostego diagnozowania u „osiedlowego” ginekologa, do zapłodnienia 
pozaustrojowego w białostockiej klinice. 

Na początku byliśmy sami, zamykaliśmy się w sobie i co gorsza traciliśmy znajomych przez ich rzeczywiste lub wy-
imaginowane wścibstwo lub brak delikatności. Dosyć szybko odkryliśmy, że takich osób jak my, dotkniętych niepłodnością 
jest więcej. Spotykaliśmy się w internecie, całe noce siedzieliśmy na różnych forach i czatach, z czasem „dorobiliśmy” się 
własnej strony.

Potem pojawiły się spotkania „w realu”. Było miło i bezpiecznie, nikt nikogo nie ranił, każdy o każdym wiedział 
„wszystko” - co już badał, co jeszcze do zbadania, jakie leki aktualnie bierze, który dziań cyklu i tak dalej. Wymienialiśmy 
się informacjami, ale przede wszystkim wspieraliśmy. Zaczęliśmy także myśleć o założeniu jakiejś organizacji, głównie 
po to by fi nansować naszą stronę internetową. I tak powstał - czytaj został zarejestrowany w KRSie „Nasz Bocian”. Na 
początku miało to być stowarzyszenie ludzi leczących się, ale ktoś zaproponował, żeby na wszelki wypadek dodać do niego 
adopcję, no i mamy Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Nasze życie „ustabilizowało się”, zajmowaliśmy się zarabianiem pieniędzy i wydawaniem ich na lekarzy, a w wol-
nych chwilach spotykaliśmy się z całą masą nowych, ale za to bezpiecznych znajomych. Pomimo ciągłych niepowodzeń nasz 
stan psychiczny był całkiem niezły, sądze że zawdzięczaliśmy to właśnie owym spotkaniom. Na jednym z takich spotkań 
znajoma para poinformowała, że starają się o adopcję dziecka, pogratulowaliśmy i przeszliśmy do porządku dziennego. 

Byliśmy właśnie po drugim transferze zarodków zapłodnionych in vitro, przygotowaliśmy się do trzeciego transferu 
i już zastanawialiśmy się jak sfi nansować ewentualne drugie in vitro. Na spotkaniu zjawili się Dorota i Mariusz z radosną 
wieścią że mają już córkę - córkę adopcyjną. Ich zachowanie, to jak opowiadali choć pewnie i to co opowiadali sprawiło, że 
coś w nas „zaskoczyło”. Siedzieliśmy i słuchaliśmy, nie historii kolejnej inseminacji ze stolika obok, ale właśnie ich historii. 
Umówiliśmy się do nich do domu, nie od razu, ale za jakiś czas. Pojechaliśmy i po powrocie już wiedzieliśmy że też tak 
chcemy. Też chcemy zakończyć to wieczne oczekiwanie na coś, łykanie prochów, kłucie igłami, liczenie dni i niepewność 
rezultatów.

Wybraliśmy się do ośrodka, nie zastanawialiśmy się do którego - po prostu poszliśmy do tego samego. Był to ośrodek 
TPD na ul Szpitalnej w Warszawie.

Było miło, przyjęła nas pani Ewa, wysłuchała, założyła kartę i umówiła na następną wizytę.

Rozpoczęliśmy szkolenie, wtedy szkolenie polegało na indywidualnych spotkaniach z pracownikiem OAO i roz-
mowach. W międzyczasie dużo czytaliśmy w Internecie o szkoleniach adopcyjnych, testach, kwalifi kacjach i wszystkim 
co się wiązało z adopcją. Szukaliśmy również książek o takiej tematyce, ale poza „Wierzą” i „Jeżem” właściwie niczego 
nie znaleźliśmy. Zaczytywaliśmy się wiec w książkach o wychowaniu głównie Eichelbergera, Dolto i Samsona. Szkolenie 
w ośrodku nie odbiegało od naszych wyobrażeń i internetowych opisów. Kolejne spotkania przebiegały w miłej atmosferze, 
na ciekawych rozmowach i opowieściach pani Ewy. Co prawda spotkania w OAO pomagały uporządkować nasze obawy 
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i zrozumieć pewne zależności, ale wydawały się (przynajmniej mnie) zbyt optymistyczne. Chciałem także wiedzieć o tych 
najciemniejszych stronach adopcji, kiedy dzieci są naprawdę chore, albo mocno skrzywdzone przez życie lub dorosłych i nic 
nie idzie tak jak powinno. Wiele odpowiedzi na moje pytania znalazłem na „bocianie” w serii artykułów „czego się boimy”, 
napisanych przez Madźkę z Łódzkiego „Katolika”. 

Niedawno wzięliśmy udział w szkoleniu „PRIDE”, organizowanym przez „nasz” OAO TPD i po tym szkoleniu nie 
brakowało mi już ciemnych stron, były wszystkie, łącznie z dyskusjami i ćwiczeniem prawidłowych zachowań. Sporo się 
zmieniło :-) .

Tak się szczęśliwie zdarzyło, że mniej więcej w tym samym czasie gdy przechodziliśmy pierwsze szkolenie w OAO, 
stowarzyszenie „Nasz Bocian” zorganizowało cykl warszatów poświęconych adopcji. Warsztaty prowadziła Jola, psycholog 
z Lublina, mama 14 letniego wtedy, adoptowanego Kazika. Udało się nam wziąć udział w tych warsztatach i było to do-
świadczenie zupełnie odmienne od ówczesnego szkolenia w OAO i od współczesnego PRIDE. Może dlatego, że pierwsze 
spotkania poświęcone były nam - przyszłym rodzicom adopcyjnym, naszym lękom i oczekiwaniom - podczas gdy szkolenia 
„ofi cjalne” ciągle podkreślały pierwszeństwo „dobra dziecka”. Z perspektywy czasu rozumiem pojęcie „dobra dziecka” 
i wiele działań OAO kiedyś „dziwnych” dziś jest całkowicie jasnych, ale wtedy potrzebowaliśmy takiego podejścia. Na 
kolejnych spotkaniach mogliśmy porozmawiać z rodzicami adopcyjnymi, dorosłą adoptowaną i z Kazikiem, 14 letnim, 
adoptowanym synem Joli.

Wszystkie szkolenia były dla nas bardzo cennym doświadczenie. Wiem że nie każdy lubi pracę w grupie z psycholo-
giem i do tego pod dużą presją, ale ja do dziś wszystkie spotkania wspominam z sentymentem (z niektórych mam pospisy-
wane „sprawozdania”) i chętnie uczestniczę w kolejnych, jeśli nadarzy się okazja.

Szkolenie w OAO dobiegło końca i nadszedł czas wizyty domowej. Na wizycie była u nas pani Ola i wtedy pierwszy 
raz padło pytanie, co sądzimy o adopcji dziecka innej rasy? Nie mieliśmy tego tematu „przegadanego” wiec, po krótkiej 
dyskusji uznaliśmy że co prawda nie mówimy nie, ale ... jest to przecież temat tak abstrakcyjny, że nie ma się co nad nim 
dłużej zastanawiać :-) .

Nie wiedzieliśmy wtedy że pytanie zadane przez panią Olę nie było czysto teoretyczne ...

W styczniu 2002 zadzwonił „ten” telefon.

Oczywiście byliśmy w pracy, rozmawiała Agnieszka, potem zadzwoniła do mnie i przekazała mi radosną wiado-
mość. Wieczorem, naszym internetowym znajomym napisałem tak:

Ogłaszamy bocianowemu światu, że właśnie dziś jest dla nas ten najszczęśliwszy dzień. Dziś dla nas zadzwonił 
telefon i już wiemy, że niedługo nasza rodzinka się powiększy

MAMY CÓRKĘ!!!

Dziewczynka ma na imię Karolina, jest zdrowa i jest....innej rasy. W piątek zobaczymy naszą córeczkę i w piątek 
postaramy się złożyć dokumenty w sądzie. Pani Ewa w ośrodku, uprzedzała nas, że niestety mamy najwolniejszy możliwy 
sąd w Warszawie i że zanim będziemy mogli zabrać dziecko do domu może upłynąć nawet do 2 tygodni. Ale użyjemy 
wszelkich możliwych środków, żeby to przyspieszyć. Jesteśmy na etapie ciężkiego szoku i hurtowych zakupów. I cieszymy 
się do łez!!!

Tak, Karolinka jest mulatką. Wtedy już nie zastanawialiśmy się „czy”, czekaliśmy na nasze dziecko i to było nasze. 
Dlaczego nasze? Bo ktoś nas połaczył. Los? Panie z OAO? Bez znaczenia.

Nie znaczy to, że decyzja była podjęta bezrefl eksyjnie. Po pytaniu pani Oli „na wizycie” przegadaliśmy temat kil-
kukrotnie. 

Oczywiście największe obawy budziła fi zyczna inność dziecka, nie wyjaśniona pozostawi pole na pytania i wścib-
stwo innych ludzi, lub co gorsza na spekulacje i domysły. Ale o ile my jako rodzice adopcyjni mamy „wybór”, o tyle dziecko 
tego wyboru nie ma i bez względu na naszą decyzję pozostanie takie jak się urodziło i będzie się musiało zmierzyć z losem 
i życiem, także z jego ciemnymi stronami. Nasza odmowa była by tchórzostwem nic nie zmieniającym dla dziecka, a jedynie 
zabezpieczającym nas przed potencjalnymi nieprzyjemnościami. A kto ma zabezpieczyć dziecko przed nieprzyjemnościami, 
czy też nauczyć rodzić sobie w trudnych sytuacjach jeśli nie rodzice? Rodzice - czyli MY. Bo przecież nie po to tyle lat się 
staramy, leczymy, szkolimy i uczymy, żeby teraz przy pierwszej potencjalnej trudności się poddać.
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Tak więc,, wiadomo było że jest to nasze dziecko.

Cztery dni później mieliśmy pierwszy raz spotkać naszą córeczkę. W ciągu czterech dni zakupiliśmy wszystkie 
potrzebne sprzęty, łóżeczko, wózek, fotelik, butelki, ubranka, smoki, pieluchy, wanienkę i wiele innych niezbędnych rzeczy 
i byliśmy gotowi.

Wreszcie nadszedł dzień spotkania. Siedziałem w pracy, czekałem i pisałem:

AAAAA!!!

To już dziś, za 3 godziny, cały się trzęsę. Strasznie się denerwuje, właściwie nie wiem czy się czegoś boje, ale się 
trzęsę. Jeszcze chwilę posiedzę w pracy, tylko nie wiem po co? Przeczytałem świeże relacje Małgosika i wcale się mniej 
nie denerwuje. Czy samochód zapali, od wczoraj coś jest nie tak z rozrusznikiem! Co z tym sądem! Czy uda się szybko 
załatwić? Rany przewijanie RATUNKU jak to się robi. Czy będzie płakała? A czy my będziemy? Jak wygląda? Czy też ma 
włoski? Żadnych babć, pójdziemy sami! CO teraz robi? Śpi, je, płacze? Co ja mam robić? Spać ani jeść i tak bym nie mógł, 
a płakać w pracy nie wypada. Czy to co czuje to szczęście? Chyba wszystkie egzaminy świata są łatwiejsze, a przecież tu 
zadadzą tylko jedno pytanie i do tego znamy odpowiedź! Zaraz się rozpadnę na kawałki!! Może coś zrobię i czas popłynie 
szybciej. Nie wierzę że coś mógł bym zrobić. Strasznie boli mnie brzuch, na szczęście głowa jeszcze nie . Jak się przyspiesza 
czas? 

Faktycznie nerwy były ogromne, ale to jeszcze nic, wieczorem spisałem wrażenia z naszego spotkania:

No, ale to był dzień!!! Długo w pracy nie wytrzymałem, parę minut po 11 pojechałem do ośrodka. Pod ośrodkiem 
spotkałem nerwowo spacerującą w tę i z powrotem Agnieszkę. Razem weszliśmy na górę. Byliśmy chwilę za wcześniej, ale 
uzupełniliśmy jeszcze jakieś brakujące oświadczenia i razem z paniami Ewą i Olą pojechaliśmy do szpitala.

W szpitalu plastikowe „ochraniacze” na buty, plątanina korytarzy, winda, 4 piętro i wylądowaliśmy w jakimś malut-
kim pokoiku, razem z panią Ewą i przemiłą panią doktor (wstyd powiedzieć, ale nie pamiętam nawet jak miała na imię). Pani 
doktor opowiadała nam chwilę o Karolinie i zaraz po nią poszła....napięcie sięgnęło zenitu, słychać było nasze trzeszczące, 
ponaciągane do granic możliwości nerwy (i panią pielęgniarkę wstukującą obok nas coś do komputera). Po chwili pani 
doktor wróciła i ...powiedziała, że Karolina kończy jeść i jeszcze chwilę musimy poczekać. Trzeba przyznać że w szpitalu 
umieją budować napięcie. Przeszliśmy do jeszcze mniejszego pokoiku i po kilku niesamowicie długich minutach przenieśli 
nam Karolinę.

Pierwsze wrażenie...ależ ona ciemna, teoretycznie spodziewaliśmy się tego, ale pierwsze wrażenie było właśnie 
takie.

Zaraz potem, jakie ma długie włosy, jakie śliczne ciemne, prawie czarne oczka....jaka jest śliczna i jaka silna, ruchli-
wa, ciężka, jak się uśmiecha, coś tam gada, rozgląda się reaguje tak żywo na wszystko co się dzieje wokół niej. Zostaliśmy 
sami, Agnieszka trzyma córkę na rękach, uśmiecha się i płyną jej łzy. Ja też chcę...trzymam maleńką, bezbronną istotkę, 
coś do niej gadam, a ona na mnie patrzy. Czas płynie...mieliśmy zrobić zdjęcia, szybko cykam kilka fotek. Wchodzą pani 
doktor i pani Ewa, pytają się czy to nasza córka...no pewnie, chyba widać że tak! Karolinka zostaje w szpitalu, a my do 
ośrodka, podpisać dokumenty do sądu. Na dole oddaję zdjęcia na super ekspres. Na górze pijemy herbatę i rozmawiamy. 
Opowiadamy, co czuliśmy, odbieramy smsy od znajomych, Agnieszka dzwoni do mamy, chwila na wytchnienie, straszliwe 
emocje już za nami, teraz SĄD.

Sąd-moloch, niestety wiele nie udało się załatwić. Składamy papiery na biurze podawczym co prawda jeszcze dziś 
trafi ą do wydziału, ale mamy czekać do poniedziałku na przyznanie numeru sprawy. Do dokumentów dołączamy zdjęcie 
Karolinki, pani w biurze podawczym ogląda i się uśmiecha, może to dobry znak.

[..]

Jest jeszcze wcześnie, za wcześniej żeby wrócić do szpitala, co tu zrobić? Nic tak nie poprawia humoru jak zakupy, 
a więc do SMYKA...i tylko przy kasie lekkie zdziwienie, ale co tam, w końcu nie co dzień kupuje się wyprawkę dla córki.

Szybki obiad i do szpitala, już nie jest tak wcześnie, lądujemy w tym samym pokoju, jest tam już „weteran” tatuś 
4 miesięcznej Zosi. Okazało się że jest w tym samym sądzie i wydziale co my, czeka od 3 tygodni!!! I jeszcze nie miał 
OBOWIĄZKOWEJ wizyty kuratora, uśmiecha się smutno i mówi:

- Przykro mi, was też to czeka.
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Załamka... 

Karolinka właśnie jest po butelce, strasznie się pręży i cicho postękuje, a w końcu płacze, trwa to ze 40 minut, raz 
się uśmiecha, raz pręży i kwęka, gdy się uspakaja przewijamy przy pomocy pielęgniarki (następnym razem przewiniemy 
sami), jest kupka!

Karolinka zasnęła nagle, można by powiedzieć że w pół słowa, gdyby nie fakt że nie mówi. Patrzyliśmy jeszcze ze 20 
minut jak śpi, nasz słodki maluch. Wracamy do domu, czekając na windę słyszymy że jakieś dziecko zaczyna płakać...może 
to Karolina? Niestety nie możemy jej jeszcze zabrać do domu, ale może już niedługo?

Mokry dzień, chociaż nie padało, ale radosny!

Agnieszka dopisała swoje odczucia. Gwoli wyjaśnienia, Dominika to córka naszych znajomych - Małgosi i Maćka, 
którzy poznali ją w tym samym szpitalu dzień wcześniej.

Kochani! Wszystkim bardzo dziękujemy za posty, smsy i telefony. To wspaniale mieć TAKICH znajomych i przyja-
ciół, jesteśmy bardzo wzruszeni! Dziś mieliśmy bardzo wzruszający dzień, Michał właściwie wszystko już napisał, ja tylko 
dodam, że rozkleiłam się zupełnie, najpierw jak ją już przynieśli i zobaczyłam MOJĄ CÓRKĘ, uczucie nie do opisania, od 
tej chwili ta dziewczynka będzie moją córeczką! Chyba nigdy w życiu nie przeżywałam takich emocji, łzy mi same leciały 
i nic się nie dało poradzić. Potem wychodząc z pokoju na korytarzu zobaczyłam Małgosika z Misiem i też mi łezki poleciały, 
tu już nie wiem dlaczego, chyba też z emocji, za chwileczkę przynieśli Dominikę – śliczności z ciemnymi lokami! A jak 
z Karolinką byliśmy wieczorem i ona się tak prężyła na kupkę, to te śliczne usteczka wyginała w podkówkę i tego moje serce 
też nie mogło wytrzymać, więc ona w podkówkę to ja w ryk... no ładna mama, co to będzie jak ona się naprawdę rozpłacze? 
No i na koniec przy tej windzie, my tu stoimy już za drzwiami a tam jakieś dziecko płacze... może moje, no to ja też płaczę. 
Boże DLACZEGO JA TAM MUSZĘ ZOSTAWIAĆ MOJE DZIECKO???

Wiele osób opisując swoje pierwsze spotkanie z dzieckiem pisze o miłości, która spada jak grom czy błyskawica. My 
tak tego nie odczuwaliśmy. Nawet nie wiem czy takie uczucie jest możliwe, zdenerwowanie przykrywało wszystkie inne 
uczucia. Ale od razu pojawiła się wiara że to NA PEWNO nasze dziecko, a miłość przyszła z czasem ... bardzo szybko.

Dni upływały nam na wizytach w szpitalu (po pracy oczywiście), jeżdżeniu do sądu i czekaniu. Przy okazji uczyli-
śmy się przewijać, przebierać, karmić, nosiliśmy na rękach i płakaliśmy wychodząc.

Wczorajsza wizyta w sądzie trochę mnie podłamała, panie w sekretariacie wydziału po prostu wysłały mnie na bam-
bus, zignorowały moje kolejne pytanie i zajęły się następnym interesantem, udając że mnie nie ma.

Dowiedziałem się jedynie że muszę być cierpliwy, sądy są zawalone pracą i trzeba czekać na swoją kolej, a numer 
sprawy będzie przyznany najwcześniej w środę.

[..]

Wczoraj cały wieczór spędziliśmy z Karolinką, rozstanie było naprawdę bolesne, dziś byliśmy krócej, ale i tak nie 
było łatwo wyjść. Staramy się ją uśpić zanim wyjdziemy. Pomimo, że spędzamy z nią stosunkowo niewiele czasu, wydaje 
mi się że dziś reagowała na nas, nasze głosy i przytulania i pieszczoty intensywniej, może zaczyna nas poznawać?

Jako świeżo upieczeni rodzice mamy mnóstwo obaw czy prawidłowo przewijamy, nosimy, karmimy itd. Co prawda 
czasem można się zapytać lekarza czy pielęgniarki, ale zazwyczaj takie pytanie skutkuje wykonaniem czegoś za nas, a nie 
oto przecież chodzi. Mam nadzieję, że idzie nam coraz lepiej .

W domku już chyba wszystko gotowe, jeszcze tylko jakieś niedobitki ciuszków wiszą w łazience, a magazyn pieluch, 
butelek, kosmetyków, ubranek i czego tam jeszcze potrzeba, pełny i gotowy .

No to pozostaje nam czekanie.

Z każdym dniem rosła w nas miłość do naszej córeczki. Aż w końcu wylądowaliśmy we trójkę w domu.

Jesteśmy już we trójkę! I to od wtorku wieczorem!!!

[..]

No i teraz, będąc 24 godzinnym ojcem, 10 tygodniowej dziewczynki, powiem wam jak wygląda weryfi kacja teorii, 
że dziecko wcale nie musi pochłaniać całego wolnego czasu i że można sobie wszystko tak zorganizować, żeby mieć trochę 
czasu dla siebie. TEORIA –0 ŻYCIE –1. No ale to pierwszy dzień, jutro będzie na pewno lepiej, może i Karolinka będzie 
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spokojniejsza, bo dziś trochę była marudna i niespokojna, ale w końcu nie co dzień człowiek przeprowadza się do swojego 
rodzinnego domku.

Po mniej więcej roku, gdy trochę okrzepliśmy w naszych rolach mamy i taty, zdecydowaliśmy się na drugie dziecko, 
oczywiście kwestie medyczne nie były już brane pod uwagę. W ośrodku zdeklarowaliśmy, że chcemy aby kolejne dziecko 
również było innej rasy. Myśleliśmy o tym, aby dzieci mogły się wspierać i uczyć na własnych doświadczeniach także, 
w kwestii fi zycznej odmienności. 

Gdy pojawił się w naszym życiu Filip było trochę inaczej i trochę spokojniej.

Ten telefon zadzwonił do nas tydzień temu. Od tego czasu świat nam wirował w tempie kosmicznym. Zadzwoniła 
pani Ewa z pytaniem co słychać, ale wiedziałam, że przecież nie po to dzwoni. Okazało się, że w innym ośrodku, w innym 
mieście czeka na nas pewien maleńki, dwumiesięczny chłopczyk. W piątek poznaliśmy naszego synka Filipka. Raniutko 
wyjechaliśmy z panią Ewą z W-wy, na miejscu spotkaliśmy bardzo fajną panią dyrektor tamtejszego ośrodka, od której 
dowiedzieliśmy się wszystkich szczegółów. Potem przyjechał Filipek, emocje osiągnęły szczyt. Myślałam, że przy drugim 
dziecku to już na luzie do tego podejdę, że wiem jak to jest i w ogóle, ale gdzie tam, bzdura kompletna, emocje są tak samo 
ogromne. Trzymaliśmy go na rękach, nosiliśmy, karmiliśmy, tuliliśmy. Teraz musimy czekać. Zabierzemy go dopiero we 
wtorek, ale to nic w porównaniu z czekaniem w Warszawskim sądzie. Tym bardziej, że Filipek jest pod wspaniałą opieką, 
mieszka w rodzinie zastępczej, poznaliśmy panią która się nim opiekuje, zrobiła na nas ogromne wrażenie, Filip jest bez-
pieczny, tulony, całowany, noszony, pieszczony, niczego mu tam nie brakuje (no może z wyjątkiem rodziców), ma szczęście 
że trafi ł na taką ciocię.

Obawiamy się tylko, jak sobie da radę z tym faktem Karolinka. Od tygodnia przygotowujemy ją na tan fakt, tłu-
maczymy, a ona słucha, mówi że ce (chce), uśmiecha się, ale jak jej pokazujemy zdjęcia Filipka, jak jest u nas na rękach 
i karmimy go mleczkiem to widać, że jej się to nie podoba, odwraca się, mówi nie.

Tak więc kochani mamy dwoje dzieci. 

Trafi liśmy do innego sądu, w którym długotrwałe i nienaginalne procedury trwają po prostu chwilę :-)

No to mieliśmy ciężki dzień... Rano telefon do ośrodka i radosna wiadomość że sąd przygotował dokumenty i mo-
żemy przyjeżdżać!

Potem szybko do pracy (na chwilkę) - co prawda mam urlop, ale mam też zobowiązania . Chwilka przeciąga się do 
południa i to co gorsza z mojego powodu, bo najpierw nie wziąłem żadnego dokumentu i nie wpuścili mnie do budynku, 
a później myślami błądziłem gdzieś daleko i robota wybitnie nie szła. W domku tymczasem Agnieszka spakowała niezbęd-
nik pieluchowo-butelkowo-ubrankowy, zatrudniła babcię do opieki nad Karoliną i ... pojechaliśmy.

Przyjechaliśmy lekko spóźnieni i przegadaliśmy kolejną godzinę z przemiłą panią dyrektor. Wzięliśmy dokumenty 
i wreszcie jedziemy do pani Małgosi po naszego Filipka.

Pani Małgosia jest szalenie sympatyczną i ciepłą osobą, a do tego prowadzi profesjonalną rodzinę zastępczą. Poroz-
mawialiśmy znowu trochę, zjedliśmy ciasta, wypiliśmy herbatę i ... zabraliśmy Filipa do domu.

A w domu czekała na nas Karolinka z babcią. Właśnie spotkanie Karolinki z braciszkiem budziło nasze największe 
obawy, więc wyposażyliśmy Filipka w łapówkę w postaci wielkiej czerwonej ciężarówy. Ale Karolina zignorowała zupełnie 
prezent. Do spotkania z braciszkiem przygotowywaliśmy ją od kilku dni i w końcu ów braciszek się objawił i okazał się 
małą „dzidzi”. Pierwsze spotkanie było naprawdę wzruszające, Karolina zrobiła „mój mój” a potem pocałowała braciszka! 
Potem było przewijanie i przebieranie, kąpiel, karmienie i spanie. I tu już było mniej normalnie ... najpierw Karolina z prze-
rażeniem odkryła że Filip zamiast cipki (jak każdy normalny człowiek) ma „kuku” a nasze tłumaczenia skwitowała pełnym 
niedowierzania „jajo?”. A potem nasza córeczka nagłe zapragnęła cofnąć się trochę w czasie i wykąpać w malej plastikowej 
wanience. Najtrudniejsze okazało się usypianie, bo o ile Filip zasnął łatwo i szybko, o tyle Karolinka zrywała się z łóżka na 
każdy jego głośniejszy oddech, o jęknięciach czy mruknięciach nie wspominając i podbiegała do jego łóżeczka głośno krzy-
cząc „sii” (tak się wymawia Filip po karolinowemu). Jak się łatwo domyśleć głośne „sii” nie działało usypiająco na żadne 
z dzieci . No ale już o 22:30 sytuację udało się opanować i można było zabrać się za zmywanie i wyparzanie butelek.

Hmmm ... jak na razie jest fajnie. Mamy w domu półtoraroczniaka ze wszystkimi konsekwencjami tego wieku i ma-
leństwo, które miauczy zamiast płakać, pachnie niemowlakiem i zasypia na rękach.
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Po tych wszystkich emocjach związanych z pierwszymi spotkaniami, zajęliśmy się spokojnie opieką i wychowaniem 
naszych dzieci ;-)

Reakcja rodziny na informację o przygotowaniach do adopcji, a potem na adopcję była w większości przypadków 
pozytywna. Wątpliwości które wyrażali głównie seniorzy na etapie szkolenia zniknęły, gdy Karolina pojawiła się już 
w domu. Podobnie było przy oczekiwaniu na Filipa. Dzieci szybko stopiły lody, choć czasem którejś prababci wymyka się 
określenie typu „sieroty”.

Od początku zakładaliśmy jawność adopcji. Jawność, ale nie afi szowanie się z adopcją. Nie zaczynamy znajomości 
od informowania o pochodzeniu naszych dzieci, ale zapytani zawsze odpowiadamy. Zresztą fi zyczna inność naszych dzieci 
(Karolina jest mulatką, a Filip azjatą) prowokuje domysły i pytania zarówno znajomych jak i przypadkowych osób.

Dotychczas nie spotkaliśmy się z negatywnymi reakcjami otoczenia. Wile osób onieśmiela informacja o adopcji, 
natomiast reakcje osób które podejmują dyskusję są właściwie dwojakiego rodzaju. 

Pierwsza to pytania o procedury adopcyjne poparte „wiedzą” na temat ich nieprzyjemnego i trudnego przebiegu. 
Zwykle wyrażaną w postaci pytania „Jak daliście radę przez TO przejść?

Bo ja słyszałam\em że ....”, i tu pada opis owych nieprzyjemności.

Druga to rodzaj podziwu, „Ale jesteście wspaniali, uratowaliście te dzieci przed życiem w domu dziecka...” 

Czasem zdarzają się deklaracje - „Ja też zawsze chciałam\em adoptować, tylko że ...”

Zawsze staramy się tłumaczyć jak naprawdę wyglądają procedury i tłumaczyć, że tak naprawdę to dzieci uratowały 
nas...

Przez kilka lat, głównie dzięki pracy w stowarzyszeniu, staraliśmy się czynnie propagować idee rodzicielstwa adop-
cyjnego w mediach, co stało trochę w sprzeczności w założeniu o nie afi szowaniu się z naszą adopcją. Wtedy uważaliśmy, 
że adopcja jest mało pokazywana w „środkach masowego przekazu”, a jeśli już to w postaci sensacji lub dramatu. Nasze 
wystąpienia medialne traktowaliśmy jako rodzaj pracy u podstaw, licząc że obraz zwykłej rodziny adopcyjnej oswoi społe-
czeństwo z adopcją. Dziś dużo się zmieniło i coraz rzadziej zdarza się potrzeba takich wystąpień. Wierzymy jednak, że nie 
poszły one na marne.

Nasze dzieci o adopcji wiedzą „od zawsze”. Nigdy nie kryliśmy tego faktu przed nimi, często rozmawialiśmy na ten 
temat w obecności dzieci. 

Kiedyś, w czasie szkolenia, ale także jak dzieci już były z nami, zastanawialiśmy się jak TO dzieciom powiedzieć, 
układaliśmy scenariusze i snuliśmy plany. Zastanawialiśmy się ile lat powinno mieć dziecko żeby zrozumieć, jak zareaguje, 
co będzie czuło. Dziś, z perspektywy czasu wydaje się to zabawne, życie oczywiście zagrało nam na nosie i wszystkie nasze 
plany okazały się bezwartościowe. Małe dzieci zadają proste pytania, prosto przyjmują odpowiedzi i nie oczekują długich 
tłumaczeń, trzeba tylko pilnie słuchać i znaleźć właściwy moment, wykorzystać okazję. 

Karolina dowiedziała się przy okazji wizyty koleżanki z dzieckiem. Koleżanka karmiła dziecko piersią, Karolinka 
zapytała czy Agnieszka też ją tak karmiła i usłyszała że nie. W ramach wyjaśnień dlaczego nie, dowiedziała się o adopcji, 
skwitowała krótkim „aha” i przeszła do kolejnego pytania na zupełnie inny temat. Zdarzenie to miało miejsce zanim Karo-
linka skończyła 3 lata i od tamtej pory temat adopcji pojawiał się w naszych rozmowach co jakiś czas. Filip dowiedział się 
zapewne przy okazji którejś z rozmów inicjowanych przez Karoklę. Staraliśmy się pokazywać dzieciom, że adopcja to dość 
częste zjawisko. Nie było to specjalnie trudne, wielu z naszych znajomych to rodziny adopcyjne. Dużo czytamy z dziećmi 
i staraliśmy się znaleźć takie lektury, które traktowały o adopcji. Przebojami były książeczki „Koko” i „Jeż”.

Z wiekiem pytań przybywało i zmieniały charakter. Zaczęły obracać się wokół biologicznych rodziców, a właściwie 
wokół matki. Pojawiły się pierwsze pytania o powód oddania do adopcji. Staramy się budować pozytywny wizerunek rodzi-
ców biologicznych, zbyt mało o nich wiemy, żeby móc oceniać ich decyzje i zbyt dużo tej decyzji zawdzięczamy.

Rozmowa z dziećmi na temat adopcji wymagała ustalenia jak mówić o rodzicach biologicznych. Nie chodzi o to 
czy mówić dobrze czy źle, ale jak ich nazywać. W czasie naszych szkoleń, zarówno tych w OAO, jak i poza, nie było to 
powiedziane wprost. Ścierały się ze sobą dwa poglądy, jeden mówił że rodzice biologiczni naszych dzieci to „mama i tata”, 
a drugi że „pani i pan”. Szybko doszliśmy do wniosku że łatwiej będzie nam tłumaczyć, a dzieciom zrozumieć gdy będziemy 
mówić „mama i tata”. Zresztą kto by chciał żeby urodziła go obca pani ;-) . Mama budzi znacznie cieplejsze uczucia i my-



24

50 lat Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

25

50 lat Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

ślę, że łatwiej jest dzieciom biologiczną mamę usytuować w swoim życiu. Czasem odnoszę wrażenie, że rodzice adopcyjni 
zapominają że tak naprawdę los dał im rolę DRUGIEJ, zastępczej pary rodziców. Nie można odcinać naszych dzieci od ich 
biologicznych korzeni.

Dzieci w różny sposób radzą sobie z wiedzą na temat adopcji. 

Karolina jest bardziej zamknięta, temat traktuje bardzo poważnie, w rozmowach powraca do niego rzadko, jakby 
każdą porcję informacji musiała sobie ułożyć i przemyśleć zanim zada kolejne pytania. 

Filip jest bardziej otwarty, częściej inicjuje rozmowy o adopcji, ale w przeciwieństwie do Karoliny raczej nie pyta, 
ale projektuje swoje fantazje. Opowiada o tym jak się urodził i o swojej biologicznej mamie.

Na razie, dzieci nie zbyt chętnie dzielą się informacją o adopcji z rówieśnikami. Karolinka co prawda, powiedziała 
swojej szkolnej przyjaciółce, a potem poinformowała nas o przebiegu całej rozmowy. Ale to jak na razie pierwszy przypadek 
gdy sama z własnej inicjatywy podzieliła się tą wiedzą z rówieśnikiem. Co innego gdy ktoś zapyta, jak zdarzyło się niedaw-
no na placu zabaw. Pytała 10 letnia dziewczynka o pokrewieństwo między nimi. Dla lepszego zrozumienia zawiłości została 
bez oporów poinformowana o adopcji oraz przy okazji uświadomiona co to owa adopcja jest.

Obydwoje próbowali wielokrotnie wykorzystywać adopcję i biologicznych rodziców w różnego rodzaju rozgryw-
kach czy sporach z nami. Ogromne „działa” pod tytułem „Nie jesteś moją prawdziwą mamą i nie możesz mi tego kazać” 
wytoczyła tylko Karolina i tylko raz. Po tym zdarzeniu i towarzyszących mu rozmowach, zaprzestała używania adopcji jako 
„broni”.

Filip jest bardziej bezkompromisowy w swych wypowiedziach, często sięgał po argument pod tytułem „wolałbym 
być z moją rodzoną mamą, bo ona by mi pozwoliła”, choć ostatnio także i on zaczyna rozumieć „wagę” tych argumentów 
i ich unika.

Dzieci „walcząc” o swoje prawa do zrobienia czegoś, na co się nie możemy zgodzić testują i testowały różne zacho-
wania. Kiedyś był to płacz, potem różnego rodzaju groźby czy porównania do „lepszych” dorosłych, dziś przymilne prośby. 
Sami dochodzą do wniosku jakie „metody” dają najlepsze efekty i eliminują te nieefektywne z repertuaru. Może fakt, że tego 
typu i wagi „argumenty” pojawiły się w ogóle w wypowiedziach dzieci wynika z jakiś naszych błędów wychowawczych, 
a może nie? Nie wiem, nie jestem ekspertem. Nie mniej wbrew naszym wcześniejszym obawom, te strasznie brzmiące słowa 
nie były w stanie nas zranić.

To może banał, ale dzieci zupełnie wywracają do góry nogami cały świat. Od razu stają się najważniejszymi osobami 
w rodzinie. Na początku uwagę wymuszają krzykiem i płaczem, a potem jest tylko gorzej ;-) . No bez przesady, ale i tak 
wszystkie nasze działania i rozmowy zawsze kierują się w stronę dzieci. Nie chodzi tu wcale o rozpieszczenie, czy pozwa-
lanie na wszystko, po prostu to co kiedyś było proste - kolacja, wyjście do znajomych czy kina, wyjazd na wakacje czy 
choćby zakupy w księgarni, teraz zwyczajnie wymaga uwzględnienia dzieci. Co prawda można o tym przeczytać w wielu 
poradnikach dla rodziców, ale radzę o tym pamiętać bo tak właśnie jest.

Ponieważ doświadczenia związane z naszą niepłodnością i późniejszym staraniem o adopcję pozytywnie nastroiły 
nas do warsztatów psychologicznych i różnych, mniej lub bardziej sformalizowanych grup wsparcia, również mając już 
dzieci korzystaliśmy kilka razy w tego typu pomocy. Znowu nadarzyła się okazja gdy Stowarzyszenie „Nasz Bocian” orga-
nizowało takowe. Ze względu na formułę tego warsztatu i uczestnictwo osób także starających się o dzieci, nie liczyliśmy 
na wiele porad czy recept na interesujące nas pytania, ale i tak udało się omówić kilka ciekawych problemów. Wszystkim 
bardzo polecam tego typu wsparcie.

Na koniec chcieli byśmy podziękować paniom pracującym OAO TPD na Szpitalnej w Warszawie. Za pomoc 
w przygotowaniu nas do roli rodziców adopcyjnych, za zrządzenie losu które połączyło nas z dziećmi i za to, że możemy się 
naszymi przeżyciami dzielić z innymi na spotkaniach w OAO i w tych wspomnieniach.

Dziękujemy!
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Grażyna

Moje najwcześniejsze wspomnienia sięgają czasu, gdy byłam jeszcze w domu rodziny biologicznej, w moim pierw-
szym domu, z mamą, babcią, wujkiem i dwoma braćmi... Mogłam mieć wówczas około trzech lat.

Drugi dom to był Dom Dziecka, który wyrył w mojej pamięci otchłań trudną do zasypania. 

Są to wspomnienia kładące się cieniem na dalszym życiu, czy tego sobie życzę czy też nie.

Moją Mamę, Mamusię... poznałam będąc w szpitalu, gdzie zawieziono mnie z Domu Dziecka na operację. Ciepło, 
piękny zapach, ręce, które głaskały, cudowne oczy... to wszystko sprawiło, że mała, sześcioletnia dziewczynka zakochała się 
bez pamięci! Na szczęście z wzajemnością, jak się później okazało. Pamiętam do tej pory, że dostałam od Mamusi (wów-
czas cioci) książeczkę i mebelki dla lalki, które mnie zachwyciły i których nie wypuszczałam z rąk ze strachu, że ktoś mi je 
zabierze (w Domu Dziecka osobiste zabawki dzieci „znikały” w tajemniczy sposób...).

Gdy wyszłam ze szpitala Mama odwiedzała mnie w Domu dziecka. Pojawiała się wówczas z moim przyszłym Tatą, 
który mnie w ogóle nie zachwycił... musiałam pogodzić się z myślą, że mój cudowny Anioł nie należy tylko do mnie – to 
było spore rozczarowanie. Nie bardzo rozumiałam do czego „ten pan” ma się nam przydać... 

Poznając moją Mamę od razu wiedziałam, że chcę z Nią być. Co nie było takie oczywiste! Bo będąc jeszcze w Domu 
Dziecka trafi łam do co najmniej trzech rodzin „na próbę”, u których wcale mi się nie podobało i pomimo niechęci powrotu 
do Domu Dziecka wolałam jednak trafi ć tam z powrotem niż zostać w tych domach... 

Po załatwieniu jakiś formalności, o których jako dziecko, nie miałam pojęcia znalazłam się w moim przyszłym 
DOMU RODZINNYM – mieszkaniu moich rodziców adopcyjnych. 

Miałam 6 lat. Była wówczas zima, w dużym pokoju stała ubrana choinka a pod choinką czekała na mnie moja pierw-
sza, „osobista”, śliczna lalka. Pamiętam do tej pory jak wyglądała... 

Rodzice byli osobami bardzo oddanymi swoim zawodom (oboje artyści) i pewnie dlatego szybko trafi łam do przed-
szkola, gdzie wcale mi się nie podobało. 

Moje sprawy adopcyjne nie były załatwione jeszcze do końca i bardzo trudno było mi zrozumieć dlaczego dzieci 
dziwią się, że mam inne nazwisko niż moja „ciocia i wujek” - bo tak wówczas mówiłam do rodziców adopcyjnych. Dlacze-
go z kolei moi przyszli Rodzice zaczęli naciskać żebym mówiła do nich mamo i tato – nikt niczego mi nie wyjaśniał i nie 
tłumaczył, a dla dziecka, które zapomniało już czym jest normalna rodzina wszystkie te sprawy były jak z kosmosu... bo 
normalny był dla mnie... Dom Dziecka z całym swoim złem i nienormalnością. Takie pojęcia jak „mama i tata” nie niosły 
dla mnie żadnej treści, żadnych emocji. Musiałam się ich uczyć na nowo, całkiem na nowo! Podobnie było z okazywaniem 
czułości. Dzieci, które przez długi czas nie są przytulane, głaskane, całowane, „zapominają” czym to jest. Muszą na nowo 
uczyć się języka miłości...

Trudno mi było także pojąć dlaczego muszę się rozstać z moimi rzeczami z Domu Dziecka – ubraniami i kilkoma 
zabawkami, do których byłam bardzo przywiązana. Dlaczego Rodzice mówią mi, że mam zapomnieć o przeszłości, o Domu 
Dziecka i zacząć teraz z Nimi „nowe życie”, że „przeszłość jest zła” i nie należy jej wspominać ani nikomu niczego opo-
wiadać...

Wszystkie sprawy adopcyjne zakończyły się gdy miała 7 lat. Tak więc do szkoły poszłam już jako „normalne dziec-
ko” swoich rodziców.

Szkoła Podstawowa, grono koleżanek i kolegów – to był szczęśliwy czas, który wspominam z radością! Nigdy nie 
doznałam żadnych przykrości ze strony nauczycieli, którzy w większości, wiedzieli o mojej adopcji, ani od rówieśników, 
którzy także często „coś tam słyszeli”. Sama opowiadałam o tym bez skrępowania moim najbliższym przyjaciółkom, tak jak 
zwierza się przyjacielowi swoje najskrytsze sekrety.

Rodzice fakt adopcji chcieli ukryć jak najgłębiej. Jednak nie jest to możliwe i nie jest to dobre!
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W najmniej przewidzianych chwilach Mama musiała przypominać sobie rzecz, o której nie chciała pamiętać... Np. 
pewnego razu poszła ze mną do dentysty, a po pobycie w Domu Dziecka miałam zęby w fatalnym stanie. Dentystka, która 
zobaczyła stan mojego uzębienia zrobiła mojej biednej Mamie straszną awanturę – dlaczego dopuściła do tak okropnego zanie-
dbania! Mama chcąc nie chcąc wyjaśniła o co chodzi i dentystka już uspokojona, zajęła się mną ze szczególną troską.

Takie sytuacje zdarzały się co jakiś czas, w najmniej spodziewanych momentach dla moich Rodziców adopcyjnych. 
Uparty problem „chowania” przeszłości w najdalszy kąt zapomnienia, który uskuteczniali odczułam dopiero później, w bar-
dzo dotkliwy i bolesny sposób.

Mama była i jest osobą szalenie ciepłą i czułą, jednak przy tym bardzo apodyktyczną i wymagającą, nie znoszącą 
sprzeciwu. Teraz, będąc dorosłą wiem z czego to wszystko wynikało ( miała bardzo trudne dzieciństwo i młodość, czasy 
wojny, utrata rodziców, pobyt w Domu dziecka, nota bene tym samym co ja!Kiedyś dorośli nie mieli takiej wiedzy dotyczą-
cej wychowania co teraz).

Lecz będąc dzieckiem nie rozumiałam jej zaciętości, surowości, szybkości w wymierzaniu kar, tylko po to, aby 
wymóc na mnie konkretne zachowanie. Nie rozumiałam i byłam bezbronna w obliczu osoby, którą kochałam całym sercem 
i wierzyłam, że zawsze ma rację. 

Dopiero później zrozumiałam, że jej surowość wynikała między innymi ze strachu, że... moje złe geny dadzą o sobie 
znać i że Ona sobie z tym nie poradzi, że może okazać się, że stanę się jakąś nienormalną, wypaczoną jednostką, że tkwi we 
mnie zło, które należy w zarodku zniszczyć. Mama chciała abym była córeczką, której nie będzie się wstydzić, którą będzie 
mogła się pochwalić.

Tymczasem dzieci z Domu dziecka, pozbawione swoich korzeni, wsparcia, które doznały odrzucenia, zapomnienia 
i często poniżenia, potrzebują w sposób szczególny przeżyć szczęście absolutnej akceptacji, jaką w normalnych warunkach 
przeżywają dzieci w swoich szczęśliwych rodzinach biologicznych. Potrzebują, w sposób szczególny czuć się kochane, 
śliczne, mądre i wyjątkowe.

Cóż, ja to miałam, ale tylko wówczas, gdy spełniałam wymagania Mamy... A więc ładnie pisałam, przynosiłam piątki 
ze szkoły, byłam grzeczna.

Gdy tylko „byłam niegrzeczna” (a chodziło naprawdę o bardzo drobne sprawy, typowe dla dzieci) mama zabierała 
mi swoją miłość w sposób bezwzględny. Pamiętam np. taką sytuację, że po jakimś moim wybryku (nie chciałam wracać 
z basenu a Mama uznała że już czas na powrót), 

w domu usłyszałam, że wobec tego, iż jestem nieposłuszna Mama dzwoni do Domu Dziecka, żeby zabrali mnie 
z powrotem... Taka sytuacja (groźba) powtórzyła się jeszcze co najmniej raz. 

Nic więc dziwnego, że przez całą Podstawówkę byłam jednak „grzeczna” i uczyłam się świetnie. Za to gdzieś 
w środku rósł lęk, czy jednak zdołam zapracować na miłość Mamy?...

W moich wspomnieniach występuje tylko Mama, bo Tata... w nic się nie wtrącał. 

W domu właściwie tylko jadł, spał i czytał gazetę. Jego całe życie to był teatr – jego praca. 

Długo nie mogłam pojąć dlaczego tak się dzieje. Dlaczego Tata w domu jest jedynie ciałem, na nic nie reaguje, 
w niczym nie uczestniczy, o niczym nie mówi (był tak strasznie milczący, że do tej pory rozmowa jest dla mnie chyba naj-
ważniejszą formą bycia „razem”, której niezbędnie potrzebuję...) 

Dopiero będąc już na studiach, gdy w naszej rodzinie wydarzyło się duże nieszczęście (Mama doznała silnego wylewu, 
co spowodowało, że zmieniło się właściwie wszystko!) doszło między nami do szczerej rozmowy, co pozwoliło mi zrozumieć 
jak bardzo Tata męczył się przez te wszystkie lata. I jak bardzo musiał kochać mamę i... mnie, aby to wszystko znieść. 

Po spokojnym i dość szczęśliwym dla mnie czasie Szkoły Podstawowej zaczął się wiek dorastania, który przyniósł 
ze sobą całą masę problemów...

Okazało się, że jesteśmy z Mamą bardzo do siebie podobne - równie uparte, stanowcze, o silnych osobowościach. 
W szkole zawsze ja byłam przywódcą jakiejś grupy dzieciaków, podobnie na podwórku. Sądzę, że przeżyta bezwzględność 
doznana w Domu Dziecka „zahartował” mnie w bojach, ucząc, że „jeśli nie ty ich, to oni ciebie zniszczą”... Bałam się swojej 
słabości, której nigdy nikt nie akceptował i starałam się pokazywać jaka jestem „silna i zaradna oraz samowystarczalna”. 
Kiedyś musiałam nauczyć się sama bronić i tak już to zostało...
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W czasie, gdy miałam naście lat musiałam się bronić także często przed najukochańszą mi osobą na świecie – przed 
Mamą... 

Mama popełniała mnóstwo błędów, a ja nie byłam łatwym nastolatkiem. Wszystko razem było jak bomba, która 
wybuchała co chwilę w naszym domu. 

Mam teraz własne dziecko i porównuję się do Mamy. Wiem czego mi nie wolno robić, jestem świadoma dlaczego 
pewne rzeczy powinnam zrobić, wiem czego chcę uniknąć w wychowaniu mojej córeczki. 

Ale wiem też jedno – że gdyby nie Mama, z WSZYSTKIMI swoimi błędami i słabościami, z całym bólem jaki 
niechcący mi zadała... nie umiałabym kochać i przytulać mojej córeczki, nie śpiewałabym jej kołysanek na dobranoc i nie 
umiałabym pokazać jej jaki świat jest ciekawy i wart odkrywania...

I – co pewnie najważniejsze – moja córeczka nie miałaby ukochanej babci, którą ubóstwia z wzajemnością. Nie 
miałaby też do kogo biegać na skargę, gdy ja - jej mama jestem niedobra, 

bo nie chcę kupić czwartego loda w danym dniu. A babcia to zrozumie, bo też kocha lody...w ogóle babcia dużo 
rozumie z wnuczkowego świata! Nie to co mama :)

Często też, w tamtym trudnym czasie dorastania, widziałam jak źle mają moi rówieśnicy w swoich domach „biolo-
gicznych”. Zastanawiałam się czy miałabym lepiej, lżej, gdybym była rodzonym dzieckiem moich rodziców? Trudno jest 
czasem rozdzielić, które trudne sprawy brały się z samego faktu bycia dzieckiem adoptowanym, a które pojawiłyby się tak 
czy inaczej przy zestawieniu naszej szczególnej trójki – ja, Mama i tata. Wszystko to przeplatało się w ciekawy sposób. 

Podstawowy błąd jaki zrobiła moja Mama polegał chyba jednak na tym, że tak bardzo chciała mi obrzydzić całą moją 
przeszłość, wszystko, co było moim życiem zanim Ją i Tatę poznałam.

I tak przy najlżejszym moim niepowodzeniu, nieposłuszeństwie słyszałam jaką okropną kobietą była moja mama 
biologiczna, jaką zepsutą i pozbawioną wszelkiej moralności, prymitywną istotą.

Wszystko co robiłam źle było związane z przeszłością. Oczywiście „źle” to była subiektywna ocena Mamy, bo obiek-
tywnie mogły być to zwyczajne sprawy takie jak np. pierwsze zauroczenie. 

Dla Mamy nawet trzymanie się za rękę z sympatią (a miałam wówczas lat 17!) było absolutnie niedopuszczalne. 
Dużym, bardzo dużym problemem była dla Mamy moja budząca się seksualność.

„Jak na złość” byłam normalną dziewczyną, która nie stroniła od chłopców i szybko miałam swoją sympatię – dla 
Mamy źródło nieustannych niewybrednych uwag i powodów, aby wspominać moją mamę biologiczną, która każde dziecko 
miała z innym. 

Gdy pierwszy raz zwierzyłam się Mamie, że na imprezie napiłam się KIELISZEK szampana usłyszałam przerażającą 
historię o alkoholizmie, który istniał w mojej rodzinie biologicznej i który jest dziedziczny... Sprawa ta powracała wielo-
krotnie. Nie dlatego, że piłam alkohol (z tym nigdy nie było żadnych problemów wbrew przewidywaniom Mamy), lecz aby 
podkreślić totalne dno mojej rodziny biologicznej.

W mojej psychice nastąpił rozłam, zamieszanie, bałagan. Mama, na której miłości zależało mi najbardziej na świecie 
akceptowała mnie tylko w kawałkach... nie w całości... Stało się to dla mnie tak jasne, jak słońce świecące na niebie. Tata 
niezmienny w swym milczeniu obserwował wszystko z za gazety. Do naszych awantur się nie wtrącał. 

Fakt, że jestem adoptowana przeżywałam w tamtym okresie w sposób bolesny i szczególny. Gdzieś podskórnie 
czułam, że muszę sprostać postawionemu mi zadaniu, że Mama oczekuje ode mnie, że czemuś podołam, nie zawiodę, że 
uważnie patrzy i OCENIA... A równocześnie wiedziałam, że nie mam szans temu podołać, bo... zdawałam sobie sprawę, że 
jednak skądś się wzięłam, że nie urodziłam się mając sześć lat, że jest we mnie początek, który NIE MOŻE BYĆ ZŁY!

Jakikolwiek by nie był, nie może być tak strasznie przez Mamę deprecjonowany, poniżany i brukany! Bo wraz z tym 
jakby część mnie jest niszczona i poniżana. 

Zrodziła się we mnie, w tamtym okresie bardzo silna myśl, która towarzyszy mi przez całe dotychczasowe życie – że 
żaden człowiek nie ma prawa oceniać innego, oceniać i skreślać, bo nie wie z jak strasznymi, ciężkimi rzeczami przyszło 
mu się zmagać w sobie i w życiu. 

Ludzka miara jest ograniczona, człowiek jest istotą ograniczoną. I dlatego każdemu należy się szacunek oraz wol-
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ność od ocen. Nie wiem z jakiego powodu moja mama biologiczna nie radziła sobie ze swoim życiem? Dlaczego piła i miała 
dzieci, każde z innym? Być może tak jak dla mnie problemem jest np. wciąż się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę, to dla 
niej takim samym wysiłkiem było wstać rano i dać dzieciom jeść?... Nie wiem i nigdy się tego nie dowiem CO kierowało jej 
życiem, co jej zaoferowało, a czego poskąpiło... I dlatego jej nie oceniam i obdarzam szacunkiem, mimo wszystko... 

Właściwie dzięki Mamy lękom, które dotyczyły mojej rodziny biologicznej, zastanawiałam się często – JAKA 
BYŁA, jaka była mama biologiczna, kim był tata, co robią teraz moi bracia, za którymi tęskniłam będąc dzieckiem (czego 
Mama też nie akceptowała, więc „nauczyłam się nie tęsknić”...). 

Oczywiście, teraz zdaję sobie sprawę, że obrzydzenie mi mojej rodziny biologicznej miało na celu także „zabezpie-
czenie mnie” przed chęcią odszukania „tamtych”. 

Zniechęcanie mnie do nich miało też chronić moją Mamę adopcyjną przed... utratą mojej miłości, czego się bała, 
a nie przyszło mi to wówczas do głowy! Bo kochałam Ją przecież BEZGRANICZNIE! Dla mnie to było absolutnie natu-
ralne i normalne. 

Wiem, że byłam trudnym nastolatkiem i zapewne niektórych problemów nie udałoby się uniknąć nawet gdyby nie 
było w moim życiu adopcji. Bo jednak byłam bardzo żywiołową i energiczną młodą dziewczyną, skorą do przygód i szu-
kającą wrażeń.

Mieszanka lęków i wymagań Mamy, którymi mnie obciążała, kłopoty w porozumiewaniu się pomiędzy Rodzicami, 
moje usposobienie – to wszystko dało w rezultacie trudne cztery lata liceum.

Moje poczucie własnej wartości pozytywnie kształtowali rówieśnicy, do których zawsze miałam szczególne szczę-
ście. Byłam lubiana i ceniona jako koleżanka, przyjaciel, kumpel i partner do dyskusji. Miałam także, w tamtym czasie, 
grupę oazową, do której uczęszczałam i w której również miałam oparcie, która także stanowiła świetną odskocznię od 
problemów domowych. 

Nie wiem, może czuwał nade mną jakiś dobry Duch? Bo jednak mimo lęków i obaw Mamy nigdy nie miałam poważ-
nych problemów typu alkohol, narkotyki, złe towarzystwo. Moje największe przewinienia polegały np. na dwójce na półro-
cze z łaciny (której nie cierpiałam), albo na tym, że jechałam, bez wiedzy Rodziców w ukochane góry z garstką przyjaciół, 
zamiast na spotkanie oazowe. Łaziliśmy po prostu po Tatrach napawając się wolnością i niezależnością. 

Wśród przyjaciół nikt nie robił żadnej afery z faktu mojej adopcji. 

W rodzinie wciąż czułam się „na cenzurowanym”. Wiem też teraz na pewno, a wówczas tylko się domyślałam, że 
dalsza rodzina Mamy niezbyt dobrze się o mnie wyrażała. Zawsze byłam dla nich za mało ułożona, za mało grzeczna i za 
mało skromna, zbyt głośna. 

Sądzę, że cokolwiek bym nie robiła i tak zdania by nie zmienili... Istnieją takie osoby, które „z założenia” uważają 
osoby o nieznanym pochodzeniu za dużo gorsze. Coś jak piesek bez rodowodu... I dziwnym trafem – większość tak myślą-
cych osób to przeważnie osoby wykształcone i - na pozór – bardzo kulturalne...

Przyszła matura, szczęśliwie zdana. Dostałam się na wymarzone studia... i tu kończy się funkcjonowanie naszej 
rodziny w ten sposób jaki opisałam.

Przyszedł dzień, który odmienił absolutnie wszystko. Mając lat dziewiętnaście musiałam stać się ze wszech miar 
dorosła... I już nigdy właściwie nie być dzieckiem... a byłam nim i tak zbyt krótko... 

31 sierpnia Mama poczuła się źle. Tata wyjechał, byłam z Mamą sama. Wezwałyśmy pogotowie, Mama trafi ła do 
szpitala. Wieczorem wychodząc ze szpitala ucałowałam Mamę, powiedziałam, że Ją kocham, że przyjdę rano i przyniosę 
wszystkie potrzebne rzeczy. 

Rano, gdy przyszłam zobaczyłam moja ukochaną Mamusię podłączoną pod kroplówkę, nieprzytomną. Lekarz po-
wiedział, że należy spodziewać się wszystkiego. Pielęgniarka mówiła, żeby zabrać obrączkę i pierścionek z rąk Mamy bo 
POTEM ktoś jeszcze ukradnie.

Od tego czasu jedne rzeczy zmieniły się na lepsze, inne zniknęły bezpowrotnie... Przez długi czas musiałam być 
wsparciem dla Taty, który przez pierwsze miesiące totalnie się załamał. I dla Mamy, która przeżyła jednak bardzo rozległy 
wylew w wyniku którego nie mówiła i nie chodziła prawie pół roku. U Mamy w szpitalu byłam po dwa, trzy razy karmiąc Ją, 
myjąc, przebierając, pilnując i... wciąż się uśmiechając i powtarzając, że będzie dobrze. Tylko ja rozumiałam czego Mama 
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chce w danym momencie, co teraz wspominamy obie z Mamą ze śmiechem – do tej pory żadna z nas nie wie jak to działało, 
ale działało! Przy tych częstych wizytach w szpitalu, patrząc jak co chwila wywożono kogoś przykrytego prześcieradłem, 
trudno było czasem przywołać potrzebny uśmiech i zawsze mieć energię na dodawanie otuchy Rodzicom...

Właśnie w tamtym czasie zbliżyliśmy się wreszcie z Tatą, zaczęliśmy rozmawiać. Ze zdziwieniem i niedowierzaniem 
słuchałam mojego Taty, który milczał przez tak wiele, wiele lat, zdominowany przez swoją silną małżonkę... Nie będę opi-
sywać problemów Rodziców, o których wówczas się dowiedziałam, co pozwoliło mi zrozumieć wszystko o wiele głębiej 
i lepiej.

Teraz po wielu już latach od tego czasu Mama mówi, chodzi z wielkim trudem. Nie odzyskała władzy w prawej ręce, 
jest osobą kaleką. Jest inną Mamą... Inną żoną... 

W naszej rodzinie zapanowała większa równowaga, spokój, szczerość w okazywaniu sobie uczuć, mówieniu, że 
się kochamy. Bo przecież już wiemy, że los bywa nieprzewidywalny... i, że można nagle nie mieć czasu wyrazić ważnego 
słowa, zdania, przytulenia... Już nikt niczego ode mnie nie oczekuje, zdałam egzamin... najbardziej chyba podczas choroby 
Mamy, wreszcie miała dowody, że nic nie jest w stanie zabrać mojej miłości do Niej, że jestem przy Niej, gdy tego najbar-
dziej potrzebuje, jestem i kocham bezgranicznie, tak jak zaczęłam wówczas, gdy pierwszy raz Ją ujrzałam będąc sześciolet-
nią dziewczynką – wówczas ja byłam chora i potrzebująca...

Mama jest cudowną babcią, zresztą Tata też jest wspaniałym Dziadkiem! Moja córeczka kocha Ich oboje bez zastrze-
żeń. Dziecko wie, że byłam kiedyś adoptowana – ponieważ ja także to już wiem, że w rodzinie nie można mieć tajemnic. 
Tajemnice zawsze są dla rodziny zgubne! 

Patrząc teraz na moje dziecko wiem dokładnie czego Rodzice mi nie dali(poczucia bezpieczeństwa), czego dali mi 
za mało (miłości bez zastrzeżeń), gdzie się nie postarali (oj, bywali wygodniccy)... Ale wiem też, że moja córeczka, moje 
dziecko z krwi i kości... też kiedyś mi powie, że czegoś jej nie dałam, że zrobiłam tysiąc błędów.

Mam nadzieję, że będę wówczas miała tyle odwagi , siły wewnętrznej i mądrości, aby zrobić to, co zrobiła moja 
Mama, gdy pewnego dnia z płaczem powiedziała: „Tak bardzo cię Grażynko kochałam i tyle razy, mimo to skrzywdziłam, 
wybacz mi córeczko”... 

Sądzę, że Rodzice nauczyli mnie rzeczy najważniejszej – czym jest miłość, ta ludzka, niedoskonała, która czyni 
wiele błędów... 

Do tej pory z Rodzicami nie rozmawiam szczerze o adopcji. Nie wiedzą, że gdy sama urodziłam dziecko postanowi-
łam odszukać moją przeszłość...(Mój pierwszy adres zamieszkania dostałam z TPD, gdzie moja adopcja była załatwiana.) 
Rodzice nie wiedzą, że byłam w swoim pierwszym domu, że odnalazłam grób mamy biologicznej, babci, którą pamiętam, 
że zapaliłam znicze...

że mam kontakt z bratem, którego także odnalazłam. Są to bardzo trudne kontakty, dzieli nas wszystko, łączy „tylko” 
wspólna mama biologiczna... Okazuje się, że to jednak za mało...

A więc chyba nie biologia i geny są w życiu najważniejsze...

Będąc osobą już dojrzałą mam mocną świadomość, że adopcja bardzo wpłynęła na moje życie. Zapewne przez sam 
fakt pamiętania tamtych przeżyć, tamtego czasu. Sądzę, że malutkie dzieci, adoptowane do pierwszego, drugie roku życia 
mają o wiele łatwiej! A ich rodzice adopcyjni także mogą liczyć na spokojniejsze przeżywanie swojego rodzicielstwa. Choć 
z drugiej strony takie dzieci adopcyjne jakim ja byłam są bardziej oddane swoim rodzicom adopcyjnym, bardziej w nich 
wpatrzone? Dla mnie Mama pozostanie już na zawsze najważniejszą, najlepszą osobą na świecie...

Myśli o mojej przeszłości towarzyszą mi na co dzień. Pogodziłam się z tym, oswoiłam je, są częścią mojej natury. 
Co jakiś czas rodzi się w sercu żal, że tylu ciężkich przeżyć nie udało mi się uniknąć, że różne rzeczy mogły potoczyć się 
inaczej, lepiej, że nigdy nie dowiem się jak to jest być rodzonym dzieckiem swoich rodziców, którzy kochają cię bezgranicz-
nie... To moje największe marzenie, które się nigdy nie spełni. 

Za to spełniło się dla mojej córeczki... I czy nie o to właśnie w życiu chodzi? 
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Irena Czajka

Psycholog kliniczny, specjalista II st. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD

Powierzać czy rozdawać?

Przygotowanie rodzin do adopcji dziecka, a także pełnienia roli rodziny zastępczej, jakim jest rutynowe szkolenie 
licencjonowanymi programami, m.in. programem PRIDE, przez swój masowy już chrakter, jest wielkim krokiem naporzód 
w adopcji dzieci. Równocześnie nauka wnosi coraz więcej wiedzy na temat wczesnych uwarunkowań rozwoju człowieka, 
udanego rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa adopcyjnego. Można wymienić szereg czynników, które mogą zaważyć na 
jakości roli pełnionej przez rodziców adopcyjnych. I dlatego przyswojenie wiedzy o możliwych trudnościach wychowaw-
czych, czy też o odmienności niektórych zachowań dzieci adoptowanych, potrzebne umiejętności, przekazywane i ćwiczone 
profi laktycznie - mogą jednak okazać się niewystarczające dla prawidłowego przebiegu procesu adopcyjnego. 

Wieloletnie doświadczenia pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD powodują, że nadal przywiązuje 
się duże znaczenie także do bezpośrednich kontaktów z małżonkami, bowiem przeradzają się one w proces, podczas 
którego zachodzi wiele zmian. To wtedy, w warunkach poczucia bezpieczeństwa, można mówić o swym bólu, zawiedzio-
nych nadziejach, swej trudnej niekiedy przeszłości. Doświadczony pracownik Ośrodka towarzyszy w tych przeżyciach 
rodzinom, pozwala na powtórne doznanie emocji powiązanych z przeszłymi zdarzeniami. To właśnie wtedy możliwe staje 
się zrozumienie, czego tak naprawdę małżonkowie pragną i stopniowe przetworzenie nierealistycznych niekiedy oczekiwań. 
To wtedy przyszli rodzice uświadamiają sobie, jaką rolę w ich życiu może pełnić dziecko, jakie ono - zwłaszcza dziecko 
osierocone - będzie miało potrzeby i jakie możliwości ich zaspokojenia. W tym powolnym procesie, rodziny urealniają 
swoje oczekiwania, zmieniają motywację.

Naturalnie nie każda rodzina okazuje się otwarta na dialog, niekiedy nadal skrywa swe motywy lub nie potrafi  ich 
sobie uświadomić. Takie osoby budzą obawy, czy nie potraktują dziecka nazbyt instrumentalnie i czy będą w stanie stworzyć 
bliską więź z dzieckiem. Niemniej i one otrzymują wiele przekazów, rad, wskazówek, które może kiedyś zostaną wykorzy-
stane dla poprawy relacji w rodzinie.

U wielu kandydatów na rodziców adopcyjnych priorytetem bywają ich potrzeby i własny rozwój. Opieka nad dziec-
kiem może być wtedy scedowana na dziadków lub opiekunki. Można wówczas poważnie obawiać się o jakość tak tworzo-
nych więzi i prognozować pojawienie się istotnych trudności wychowawczych w okresie dojrzewania.

Celem adopcji jest danie dziecku szansy na prawidłowy rozwój w środowisku rodzinnym, pod opieką akceptujących 
i kochających rodziców. Jeśli adopcja nie stworzy dziecku takich możliwości – problemy związane z jego nieprzystosowa-
niem społecznym przeniosą się na okres dorosłości i bilans adopcji będzie ujemny. 

Ciągle nie wiemy wszystkiego o istocie i roli więzi w życiu człowieka, nie znamy wszystkich warunków, niezbęd-
nych do stworzenia dobrze funkcjonującej rodziny adopcyjnej. Jednak, jako Ośrodek, od lat staramy się doskonalić nasz 
warsztat z pełną świadomością, jak bardzo trudnych zadań się podejmujemy.

Wyrażamy też nadzieję, że inne podmioty zajmujące się adopcją w Polsce, podobnie rozumieją wagę prowadzonych 
przez siebie działań, że właśnie dobro najsłabszego, który sam się nie obroni, przyświeca ich intencjom. Jednak rosnąca 
liczba adopcji ze wskazaniem, w której pośredniczą osoby z marketingowym sposobem działania, czy też domaganie się 
przez rodziny, niekóre władze lub media, tzw. uproszczenia adopcji, co można krótko streścić „jest rodzina chętna przyjąć 
sierotę, to nie róbcie jej trudności”, powierzanie dzieci bez wnikliwego rozeznania motywów rodziny, jak i rozpoznania 
potrzeb dziecka – budzą niepokój, bo skazują niektóre dzieci na cierpienie wynikające z frustracji rozczarowanych rodzi-
ców i w efekcie odrzucenie dziecka. Może niekiedy lepiej, aby dziecko pozostało w placówce pod opieką doświadczonych 
pedagogów, którzy rozumieją potrzeby i problemy dzieci osieroconych i nie było poddawane uszkadzającym emocjonalnie 
eksperymentom.
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Kolejna sprawa dotyczy rodzin biologicznych. I tu nasuwają się pytania - czy wykorzystano wszystkie środki, by 
rodziny nie rozdzielać? Czy ktoś nie wpływał na decyzje matek, by oddały swe dziecko określonej instytucji lub osobie?

Przedstawiciele służb społecznych, jak można określić wszystkich działających na rzecz adopcji, powinni kie-
rować się etyką, której istotą jest szacunek dla dziecka, odpowiedzialność za jego przyszłość i nie narażanie dziecka 
na cierpienie.

Wydaje się, że współcześnie problem etyki jest trochę zapomniany i niemodny, a może warto do niego znów powró-
cić? 

 Niepokoi, że w dziedzinie adopcji obserwuje się fakty, które cofają nas o jakieś 100 lat, gdy adopcja miała na celu 
głównie zaspokoić potrzeby rodziców, gdy podmieniano matce jej zmarłe dziecko na małą sierotę, gdy przyjmowano dziec-
ko, by mieć opiekę na starość, by ukryć swą niepłodność i nie różnić się od innych rodzin. Adopcja była dla rodziców, a nie 
dla dziecka.

Media, których rolą jest, m. in. wykrywanie zła społecznego, dostrzegają trudności małżonków w postaci „nękania 
ich” długimi procedurami może naruszającymi ich intymność i zakładają, że dobro dziecka będzie wystarczająco zabezpie-
czone przez chętnych do adopcji. W mniejszym zaś stopniu uświadamiają szerokim rzeszom odbiorców, jakie wyzwania 
czekają kandydatów na rodziców, i że tylko potrzeba bycia rodzicem, a nie chęć posiadania dziecka które, jak często łudzą 
się małżonkowie, pomoże im zaleczyć ból swej niepłodniości – stanowi właściwe podwaliny tworzonej rodziny.

 Pytanie, jak dana rodzina zaspokoi potrzeby określonego dziecka, powinno być priorytetem w rozważaniach 
o adopcji.
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RAZEM 
Klub Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych.

Idea powstania Klubu zrodziła się dwa lata temu wśród rodziców adopcyjnych i pracowników Ośrodka Adopcyjno 
– Opiekuńczego TPD na Szpitalnej w Warszawie. W Ośrodku przechodziliśmy procedurę przygotowania do adopcji, rozmo-
wy kwalifi kacyjne i warsztaty. Nie chcieliśmy utracić nawiązanych podczas szkoleń kontaktów. Czuliśmy, że możemy sobie 
nawzajem udzielić wsparcia w byciu rodzicem i zapewnić naszym dzieciom kontakty z innymi o podobnej historii. Ośrodek 
wyszedł naszym potrzebom naprzeciw okazując zrozumienie i oferując wsparcie merytoryczne. 

Grono założycielskie liczyło kilkoro rodziców. Spośród nas jeden rodzic oczekiwał na dziecko, pozostali byli rodzi-
cami z rocznym lub nieco dłuższym stażem. Na naszych spotkaniach Ośrodek reprezentowała pani Jagoda Szczegielniak 
i pani Monika Jagodzińska. Po zakończeniu procedury adopcyjnej nie chcieliśmy tracić kontaktu z Ośrodkiem. Mieliśmy 
potrzebę wymiany doświadczeń rodzicielskich między sobą. Chcemy aby nasze dzieci dorastały ze świadomością, że rodzin 
adopcyjnych jest więcej i żeby one same tworzyły własne środowisko. Dzięki Klubowi w przyszłości będą mogły porównać 
swoje doświadczenia bycia adoptowanym. 

Podczas pierwszych spotkań ustaliliśmy plan działania. Pierwszym krokiem było rozesłanie ankiet do rodzin adop-
cyjnych, które za pośrednictwem Ośrodka przysposobiły dzieci, co miało na celu ustalenie zainteresowania naszą inicjatywą 
i zdiagnozowanie potrzeb rodzin. Ankieta pokazała, że zainteresowanie taką działalnością istnieje. Na kolejnych spotkaniach 
dyskutowano formę prawną naszej organizacji i powstał zarys statutu. Przez cały ten czas drzwi na Szpitalnej były dla nas 
otwarte, mogliśmy liczyć na życzliwość i zrozumienie oraz konkretną pomoc. Ośrodek był naszą bazą, dawał nam oparcie.

28 lutego 2009 roku na ofi cjalnym zebraniu założycielskim pojawili się zainteresowani współpracą rodzice, pracow-
nicy Ośrodka i władze TPD. Zapadły decyzje, że nasza działalność przyjmie formę Klubu. Zaakceptowano Statut i wybrano 
Zarząd Klubu, który odtąd spotyka się regularnie korzystając z gościnności siedziby Ośrodka na Szpitalnej. 

Pierwszą zorganizowaną przez nas imprezą dla dzieci była majówka w Helenowie. Odbyła się ona 30 maja 2009 
roku. Dzieci uczestniczyły w przygotowanych przez rodziców grach i zabawach: malowanie kredą na asfalcie, konkurs 
piosenek, zabawy na scenie. Było przeciąganie liny, malowanie buziek i zabawy na placyku. Dzieci zdobywały nagrody 
w wyścigu na hulajnodze. Rodzice wybierali nazwę Klubu. Wygrała nazwa „RAZem”, a dla Klubiku Dziecięcego „Ca-
lineczka”. Po obiadku, który ze smakiem zjadły dzieci i rodzice przyszła pora na przejażdżkę konną. Dzieci pod opieką 
trenerów jeździły na konikach. Robiło to wielkie wrażenie na maluchach. Na koniec majówki każde dziecko otrzymało 
dyplom za uczestnictwo.

Następne spotkania Klubowiczów odbyły się latem w Nieporęcie i Rynii. Dzieci bawiły się na placyku zabaw a ro-
dzice integrowali się przy kiełbaskach. Były to bardzo udane spotkania.

We wrześniu 2009 roku rozpoczął się w Ośrodku cykl spotkań z kandydatami na rodziców adopcyjnych pod hasłem 
„Otwarte drzwi”. Członkowie Klubu RAZem uczestniczyli w tych spotkaniach i odpowiadali na pytania kandydatów. Z wła-
snego doświadczenia wiedzieliśmy, jak bardzo na etapie przygotowań do adopcji potrzebne jest świadectwo osób, które już 
przeszły tę drogę. 

Na jesieni 2009 r. Klubik Calineczka zyskał możliwość spotykania się w należącym do TPD pomieszczeniu na ulicy 
Zielnej. Odbyło się kilka takich spotkań, podczas których dzieci bawiły się i rysowały.

W grudniu 2009 r. zorganizowaliśmy dla dzieci mikołajki. Jeden z ojców w przebraniu Mikołaja wręczał dzieciom 
prezenty. Odbył się też konkurs rysunkowy na logo Calineczki, w którym uczestniczyły dzieci. Ponieważ dwie prace zdo-
były największą ilość punktów, logo zostało skomponowane z dwóch rysunków. Na mikołajkowym spotkaniu było też 
wspólne słuchanie bajki o Calineczce, którą czytała jedna z mam. 

W styczniu zorganizowaliśmy bal karnawałowy, na którym rodzice i dzieci wystąpiły w przebraniach. Była wróżka 
– pajęczarka, księżniczki, tygrysek, strażak, Spider Man, Bob Budowniczy. Dorośli wystąpili w strojach Czerwonego Kap-
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turka, księżniczki i rycerza, Bawarki i Chińczyka, pierrota i clowna, pirata i domisia. Jak na bal przystało były tańce i różne 
zabawy. 

Cykl zimowych imprez dopełnił kulig. Dzieci z rodzicami jechały saniami zaprzężonymi końmi. Śniegu i pięknych 
widoków nie brakowało. 

Członkowie Klubu zgłaszali potrzebę podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych. Pracownicy Ośrodka 
przygotowali dla nas cykl szkoleń dotyczący kształtowania umiejętności wychowawczych. Szkolenia odbywają się w sie-
dzibie na Zielnej. 

Ponieważ w Klubie naprawdę dużo się dzieje postanowiliśmy założyć kronikę Klubu, aby dokumentować co waż-
niejsze wydarzenia z życia Klubu.

Aby zasilić Klub o nowych członków wydrukowaliśmy ulotki informacyjne.

Za nami kolejna majówka w Helenowie. Ilość uczestników była podobna jak w zeszłym roku. Pogoda dopisała, 
nastroje też. Byliśmy w Muzeum Kolejki w Sochaczewie, wyjechaliśmy integracyjnie do Osrodka TPD w Serocku. 

Mamy rozległe plany na przyszłość: od rozwijania talentów plastycznych dzieci w ramach kółka zainteresowań po 
zorganizowanie stałego wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych. Spotkania Klubu dają nam dużo radości 
i satysfakcji. Z przyjemnością organizujemy kolejne imprezy. Nie możemy się doczekać kolejnych spotkań. 
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Lista pracowników i działaczy społecznych związanych z Ośrodkiem 
w ciągu 50 lat działalności, w kolejności alfabetycznej:

Bac Maria
Bardowska Maria
Bielicka Izabela
Blaim Alicja
Bończa-Tomaszewska Maria
Boral-Lichacz Franciszka Anna
Ciszewska Helena
Chmieleńska Irena
Czaplińska Janina
Dembińska Zofi a
Markert-Depta Jadwiga
Dobrowolski Józef
Dobrzyńska Marta
Dyszlewski Kazimierz
Dzieniszewska-Klepacka Lidia
Dziewulska-Jaroszewska Joanna
Fleckowa Aniela
Geller Maria
Giryńska Rozalia
Głowacka Leonarda
Gomółkowa Maria
Górniakowa Stefania
Groer Franciszek
Jakubowska Teresa
Janowska Irena
Jaroszewski Tomasz
Jernajczyk Janina Danuta
Jędraszko Grażyna
Kamińska Bożena
Kawecka Anna
Kądzielowa Teresa
Klisiowa Ludwika
Kołak Wiesław
Krzywiec Krystyna
Kucharczyk Alicja
Lityńska Krystyna
Maciejewska Alicja
Macińska Alicja
Madeyska Teresa

Malinowska Jadwiga
Marynowska Władysława
Morstin Ewa
Motylińska Maria
Olech Jolanta
Parysowa Maria
Passini Barbara
Przewłocki Jan
Przychodzka Bożena
Ptasińska Zofi a
Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara
Sieszycka Marta
Słomczyńska Hanna
Sochoń Jadwiga
Staniewicz Maria
Starczewski Jan
Starosta Barbara
Stelmachowski Andrzej
Strzembosz Adam
Strzembosz Teresa
Sułowska Teresa
Szczepańska Danuta
Szer Seweryn
Szlązak później Szymańska Hanna
Szulim Barbara
Szumowska Hanna
Szymanowska Zofi a
Szymborska Alicja
Święcicka Hanna
Tatarkiewicz Anna
Terelak Hanna
Wachowicz - Makowska Jolanta
Walter Danuta
Waśkiewicz Wanda
Wielhorska Wacława
Wiśniewska Iwona
Włazewicz Halina
Wysocka Agata
Zabłocka Helena
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Lista osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka przy TPD, 
w kolejności alfabetycznej:

Andrys-Jankowska Anna
Bochniakowie Izabella i Bolesław
Byszewska Krystyna
Chodorowscy Zofi a i Antoni
Czapska Maria
Delesowie Hanna i Marek
Dziurdziowie Janina i Tadeusz 
Faszyńska Maria 
Fidurowie Daniela i Witold
Filipowicz Magdalena
Frankowscy Natalia i Janusz
Gralikowie Lucyna i Edmund
Halley Eulalia

Hapońska Barbara
Konarzewska Regina
Kwiatkowscy Grażyna i Marian
Macińscy Alicja i Marek
Maćkowscy Katarzyna i Mirosław
Olejnikowie Maria i Teodor
Skośkiewicz Helena
Stańczukowie Barbara i Wacław
Szczecińska Elżbieta
Sztucka Wenanta
Zielińska Janina
Żbikowska Maria

Kolejni Dyrektorzy Ośrodka:

Jan Przewłocki
Jadwiga Sochoń
Ewa Morstin
Maria Motylińska
Barbara Szulim

Lidia Niestępska
Irena Janowska
Halina Kmiotek
Monika Jagodzińska

Aktualni pracownicy i działacze związani z Ośrodkiem:

Burkacka Agnieszka
Czajka Irena
Fajęcka-Dembińska Ewa
Hofman Halina
Gierowska-Bogusz Barbara
Jagodzińska Monika
Kmiotek Halina
Malicka Ewa
Milczarek Natalia

Niedzielska Grażyna
Niestępska Lidia
Okrasa Wioletta
Oracz Aleksandra
Radolonek Małgorzata
Sikora - Miłowska Beata
Szczegielniak Jadwiga
Żelazo Dorota
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Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/6
tel./fax 22 826-22-15, tel. kom. 501 615 204

Adopcyjny Telefon Zaufania
% 22 827 50 23

e-mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
tpdoao@neostrada.pl

www: http://adopcjatpd.pl

Pracownicy Ośrodka

Od lewej
siedzą: Ewa Malicka, Lidia Niestępska, Jadwiga Szczegielniak

stoją:     Grażyna Niedzielska, Monika Jagodzińska, Irena Czajka, Natalia Milczarek, Wiola Okrasa,  Aleksandra Oracz, 
Agnieszka Burkacka



PRZEKAŻ  PODATKU  
DLA OŚRODKA 

ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO TPD
KRS 0000 134684

Nasze konto:
PEKAO SA nr 78124061751111000045683264

Dziękujemy osobom i instytucjom za wsparcie nas w pracy na rzecz dziecka osieroconego.


