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Coś bardzo ważnego do spełnienia

Słyszałam kiedyś takie określenie o osobie, która cudem ocalała
w czasie wojny: Widocznie ma jeszcze w tym życiu coś bardzo ważne-
go do zrobienia. Tylko tak można to wytłumaczyć, gdy giną wszyscy
mieszkańcy danej wioski, a jedna osoba uchodzi przed śmiercią.
Teraz wiem, że ja również ocalałam, choć nikt nie dawał mi szans.
Przeżyłam, bo miałam coś bardzo ważnego do spełnienia – zostać
Mamą!
Był grudzień, jechałam ze spotkania świąteczno – noworocznego dla
młodzieży z Taize, gdy w środku nocy na niemieckiej autostradzie za-
palił się nasz autokar. Jechaliśmy z dużą prędkością. Pomimo późnej,
nocnej godziny kierowcy słuchali głośnej muzyki. Większość osób od-
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sypiała sylwestrowe szaleństwo. W autokarze wraz z grupą przyjaciół
zajmowałam miejsca końcowe. Nagle zobaczyłam jak buchnął ogień,
a wraz z nim otaczały nas coraz większe kłęby dymu. Rzuciliśmy się do
ucieczki. Krzyczeliśmy, jednak kierowca tego nie słyszał. Dym nas wy-
przedził i wypełnij całą przestrzeń. Gdy dobiegaliśmy do przednich
drzwi niewiele już było widać. W zasadzie - nie czułam strachu, tylko
w głowie dźwięczało mi pytanie: Czy to już koniec mojego życia? Po-
tem słyszałam, jak kierowca męczył się z otwieraniem drzwi, bo coś
się zacięło. I nagle w ostatniej chyba chwili, gdy nie mieliśmy już czym
oddychać wreszcie się udało. Poczuliśmy powiew świeżego powie-
trza. Drżały nam nogi, kaszel rozrywał piersi, oczy łzawiły od kłębów
dymu, ale żyliśmy i byliśmy szczęśliwi. Udało się – nikt poważnie nie
ucierpiał, choć spaliło się sporo plecaków. Ale to nie miało żadnego
znaczenia. Emocje opadały, a ja dopiero wtedy poczułam, że trzęsę
się cała „jak galareta”. I nagle ktoś mnie przytulił. Kolega, z którym
jeszcze kilka godzin temu bawiliśmy się podczas sylwestrowego balu.
Ten jeden gest sprawił, że całe napięcie tych kilkunastu ostatnich mi-
nut zeszło ze mnie bezpowrotnie. Przestałam drżeć i znów na mojej
twarzy pojawił się uśmiech. Już było dobrze.
Potem jeszcze musieliśmy protestować, bo kierowca zaproponował,
by dalej jechać tym samym, uszkodzonym autokarem, a jego zastępca
miał stać z tyłu na posterunku z gaśnicą. To tak na wypadek ewentu-
alnego ognia. Nikt z nas jednak nie przystał na takie rozwiązanie.
Następnym razem mogliśmy nie mieć tyle szczęścia, po co kusić los?
W tej sytuacji firma transportowa musiała wysłać po nas nowy auto-
bus, a była przecież noc z 1 na 2 stycznia. Po wielu godzinach, jakoś
im się to jednak udało.
Wydarzenie to opowiedziałam moim znajomym i rodzinie, ale nie
było przedstawiane jako jakaś trauma, tylko bardziej w charakterze
przygody. Choć mogła się źle zakończyć, to jednak jej finał był optymi-
styczny. Nikomu nic się nie stało.
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Kilka tygodni po tej podróży zaczęłam się źle czuć. Raz nawet zemdla-
łam. Objawy się nasilały, a lekarz ze studenckiej przychodni bardzo
chciał, bym trafiła to szpitala. Tak też się stało. W kwietniu przyjęto
mnie na oddział. Nigdy w zasadzie nawet nie chorowałam więc była
to nowość. Lekarze chcieli mi zrobić TK, ale tak jakoś z tym zwlekali,
że w końcu urządzenie się zepsuło. Inne metody diagnostyczne, nic
wielkiego nie pokazały. Więc zaczęły się pytania, czy doświadczyłam
silniejszych przeżyć w ciągu ostatniego roku? Opowiedziałam o palą-
cym się autokarze, choć dodałam, że to zdarzenie nie budzi we mnie
już takich emocji i nie traktuję go w charakterze traumy. Po tygodniu
wypisali mnie ze szpitala z adnotacją na karcie, że wszystkie moje
dolegliwości są związane z dramatycznymi przeżyciami podczas stycz-
niowej podróży. Z ciekawości nawet poszłam na jedno spotkanie
z psychologiem, ale czułam że to mylna droga, która do niczego nie
prowadzi i rozmawianie o czymś, co jest przeszłością, nic nie da. Nie-
stety potem było jeszcze gorzej z moim zdrowiem. Trudnomi było tak
normalnie studiować i wykonywać codzienne obowiązki. Do tego do-
szedł ogromny ból. Zapisałam się na prywatne badanie TK. Akurat
było miejsce w dniu moich urodzin. Dzień wcześniej zdążyłam zrobić
przyjęcie dla znajomych. Czułam, że jest coś nie tak, ale nie dopusz-
czałam, aż tak złej diagnozy. Wtedy opis był godzinę po badaniu. Więc
zostałam w poczekalni dobudowanej do pracowni diagnostycznej, bo
nie opłacało mi się wracać do domu. Niewyspana, na czczo bez kawy
jakoś trudniej zbierałam myśli. Nagle usłyszałam z pokoju lekarzy ich
rozmowę. Szczególnie zaniepokoiło mnie jedno zdanie i towarzyszące
mu emocje. „Jejku taka młoda i już…” tu padły określenia, których nie
rozumiałam. Po chwili dotarło do mnie, że wokół są tylko starsze oso-
by i od kiedy tu jestem nie zjawił się nikt poniżej 60 roku życia, czyli ta
„młoda” to muszę być ja. Pamiętam, że chciałam wejść do tego
pokoju, ale jakaś pielęgniarka zagrodziła mi drogę. Ostatecznie po-
wiedziała, że lekarz zaraz wyjdzie do mnie i porozmawia. Po chwili
pojawił się zarumieniony i trochę zawstydzony radiolog, nie wiedział,

jak mi ma to powiedzieć, co przed chwilą zobaczył. Był zaledwie kilka
lat ode mnie starszy. Zaczął po łacinie… „proszę niech pan mi powie,
co mi jest… wtedy drżącym głosem obwieścił diagnozę – wyrok”. Po-
tem działy się różne dziwne rzeczy. Pielęgniarka próbowała mi
wytłumaczyć, gdzie mam uiścić zapłatę za badanie, tylko wtedy mo-
głam odebrać wynik. Nie potrafiłam zapamiętać. Nic do mnie nie
docierało. „To koniec” myślałam schodząc po schodach. Zobaczyłam
otwarte okno „A może lepiej wyskoczyć, niż umierać powoli w bólu”
– taka myśl przebiegła mi przez głowę. Na dworze tak pięknie śpiewa-
ły ptaki i cały świat się zielenił. Wszystko budziło się do życia. Był
przecież maj. Poczułam taką rozpacz! Nie wiem, jak to by się dalej po-
toczyło, gdyby nie słowa kanonu z Taize, który tyle razy śpiewaliśmy
w grudniu „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc,
tak jak dzień zajaśnieje”. On dał mi siłę, i potem słyszałam go w sercu
we wszystkich najgorszych momentach podczas choroby. Wróciłam
po wynik. Poprosiłam lekarza, by jeszcze raz do mnie wyszedł. „Pro-
szę mi powiedzieć coś optymistycznego w tej sytuacji, dać jakąś
nadzieję i poradzić co mam dalej robić”. Wiecie, jak to jest, gdy lekarz
długo się zastanawia, by znaleźć choć skrawek nadziei. Było bardzo,
bardzo źle. Zdecydowanie łatwiej mu było powiedzieć co mam dalej
robić. Tylko w szpitalu klinicznym mam jakąś szansę.
Wyszłam z budynku. Świat istniał dalej niezmiennie. Tylko mój wła-
śnie runął. Przypomniałam sobie, że mam dziś urodziny. Wróciłam do
akademika, wszyscy jedli akurat obiad. Jak tu powiedzieć, że jest tak
źle. Talerze pozostały pełne. Nikt jedzenia już nie przełknął. Przyjacie-
le nie mogli mnie pocieszyć, bo przy takiej diagnozie nie sposób, ale
mogli przy mnie być.
To właśnie w tamtych chwilach czułam się naprawdę wolna, bo już na
niczym mi nie zależało i do niczego nie dążyłam. W obliczu końca
wszystko się zmienia.
Jeszcze tego dnia trafiłam na SOR, a później w środku nocy zostałam
zaprowadzona na oddział. Lekarz, który mnie przyjmował nie wierzył,
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ze przeżyję. Powiedział mi jednak o tym, dopiero gdy mnie wypisy-
wał. Przez cały czas robił dobrą minę do złej gry. Czekałam na
operację, ale jej szanse były tak niewielkie. Nikt nie chciał mnie ope-
rować, bo była bardzo trudna. Na dodatek lekarze byli przekonani, że
to zmiana złośliwa. W zasadzie to miałam jakiekolwiek szanse tylko
u jednego lekarza. On jednak uparcie odmawiał. Pozostali nie mieli
doświadczenia przy tego rodzaju operacjach.
Niemal każdy pacjent był poddawany badaniom ze strony studentów.
W ten sposób zdobywali wiedzę praktyczną. Mnie jedną omijali sze-
rokim łukiem. Orydynator oddziału stwierdził, że nie będą mnie
męczyć.
W końcu przyszedł dzień zabiegu. Trwał ponad 10 godzin. Pożegna-
łam się ze światem, choć każda cząsteczka mego ciała chciała dalej
żyć. Jakaż była radość, gdy się obudziłam, a potem każdy dzień przy-
nosił poprawę.
Przy wypisie lekarz powiedział tylko jedno: „To cud! Prawie nie było
szans na takie zakończenie. Dziewczyno masz coś bardzo ważnego do
zrobienia”
Z perspektywy czasu wiem, że tym zadaniem jest bycie mamą Tomka.

W oczekiwaniu na dziecko

Ile trzeba pokory, by zaakceptować to, że ten Dar Macierzyństwa i Oj-
costwa przychodzi do ludzi, którzy go nie doceniają, lub którzy nim
gardzą… ale nie przychodzi do nas, choć dla nas jest Cudem.
I w końcu pod sercem bije drugie, jeszcze malutkie serce i wszystko
się zmienia i otwiera się nowy, jakże piękny świat. I wszystko zaczyna
mieć swój właściwy porządek… i wszystko jest dobre. Nareszcie do-
bre! Hura Będziemy Mamą i Tatą! Jednak nasze Maleństwo wezwał
Bóg. Biły dwa serca, zostało jedno. Nosić w sobie Życie, które już nie
żyje. Trudno wyrazić ten ból. Nasze dzieciątko nie zdążyło na nas spoj-
rzeć małymi oczkami, nie zdążyło się uśmiechnąć, swymi usteczkami,
nie zdążyło nas przytulić swoimi rączkami.
Odeszło od nas za wcześnie…
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Przyszedł czas by opowiedzieć Wam wreszcie naszą historię
adopcyjną i choć trochę przybliżyć siebie. Już od dawna

pytacie kim jesteśmy, jak wyglądamy, czym się na co dzień
zajmujemy? Część osób myli nas z ośrodkami adopcyjnymi

czy domami dziecka. Czasem nawet wini za różne
niesprawności systemu. Ale my jesteśmy przede wszystkim
RODZICAMI ADOPCYJNYMI i każdego dnia pokazujemy, że
„zwykły człowiek może działać i zmieniać świat na choć

trochę lepszy”. Bardzo dużo musiało się wydarzyć w naszym
życiu, by dojść do tego etapu. Zobaczycie jak krętą i trudną

przeszliśmy drogę. Wtedy nie rozumieliśmy skąd tyle
przeszkód. Jednak gdyby

nie one to nie odkrylibyśmy jak bardzo zawodzą rozwiązania
systemowe w przypadku adopcji dzieci chorych,

niepełnosprawnych, doświadczających w domu rodzinnym
traumy fizycznej i psychicznej, czy starszych. One nie mogą

czekać, aż zmienią się procedury. Mają prawo żyć w
rodzinie, a nie w placówce. Pomagamy dzieciom, których

największym marzeniem jest mieć Mamę i Tatę oraz czuć się
kochanym. Liczby mówią same za siebie. Ponad 60 dzieci

odnalazło rodzinę i wreszcie doświadczają miłości.
Zapraszamy Was do naszego świata :)


