
Aleksandra Gromelska
Autorka:



ISBN: 978-83-958127-5-0
Copyright © 2022



Historia Marty
Początek
Historia z początku, jak większość
adopcyjnych - problemy z zajściem
w ciąże, badania, operacje, insemi-
nacje, in vitro i człowiek opadł z sił.
W końcu wizyta w ośrodku adop-
cyjnym i jasne wyznaczenie "trasy".

Często ludzie piszą, że adopcja
dziecka jest trudna jak zdobycie
ośmiotysięcznika. Moim skromnym
zdaniem cała ta droga - spotkania,
kursy, testy, była bardzo kształcąca,
otwierająca oczy i dająca nowy
punkt widzenia. Bardzo miło wspo-
minam ten czas, mój mąż również.
Myślę, że to zasługa pań, które
prowadziły nasz ośrodek - miłe,
uczynne i przede wszystkim cierpli-
we. Uważam, że każde małżeństwo
zamiast czasem "lipnych" nauk
przedmałżeńskich powinno przejść
podobny kurs. Byłoby zdecydowa-

nie mniej niespodzianek w drodze
po macierzyństwo, a dużo więcej
świadomości przyszłych rodziców.

Nasze dziecko
Naszym jedynym wymaganiem, co
do dziecka, a właściwie prośbą do
uwzględnienia przy dopasowaniu
do nas, był brak chorób, wpływają-
cych na całe życie, w tym
psychicznych. Wiem, że nie podoła-
libyśmy wtedy zadaniu. Reszta nie
miała znaczenia.

Chłopczyk
W czasie, kiedy odbywaliśmy kurs
zadzwoniła do mnie moja kuzynka -
położna, informując że w jej szpita-
lu urodził się chłopczyk. Matka
zostawiła go zaraz po urodzeniu.
Zapytała czy jakkolwiek nam to
pomoże? Zadzwoniłam do ośrodka
z tą nowiną nawet nie myśląc o nas,

a o tym, że jeśli do ośrodka traf i
kolejne dziecko, to "kolejka" się
skróci o jedną adopcję, tym samym
będziemy bliżej końca naszej drogi.
Spotkałam się z odpowiedzią, że
istnieje procedura postępowania
w takich sytuacjach i że w sumie
nie wiadomo czy dziecko trafi do
naszego OA.

Przy okazji każdej wizyty na kursie
pytałam o tego chłopczyka, o jego
dalsze losy, zdrowie - okazało się, że
trafił do pogotowia opiekuńczego
pod nasz ośrodek, a jako, że matka
zrzekła się praw w szpitalu i później
nie odbierała wezwań do sądu, to
sprawa była dość skomplikowana
i dziecko nie było wolne prawnie.

Nasz kurs zakończył się we wrze-
śniu, wtedy też otrzymaliśmy
kwalifikację i nastał najgorszy czas
przyszłych rodziców adopcyjnych -
czas oczekiwania na telefon. Rzuci-
łam się w wir pracy, pojechaliśmy
również na urlop, żeby tylko nie my-
śleć i łatwiej znieść upływające dni.

Zostałammamą
W s tyc z n i u , z a ra z p o n a s zy m
powrocie z wakacji, kiedy to stałam
przy kasie w Lidlu -zadzwonił tele-
fon. W słuchawce usłyszałam:
"mamy dla państwa propozycję
dziecka - chłopczyk z maja zeszłego
roku, pozostawiony w szpitalu
przez matkę…".

Nogi mi się ugięły, na twarzy
m i a ł a m u ś m i e ch p o m i e s z a ny
z zaskoczeniem.

- Czy to TEN chłopczyk? - zapyta-
łam.

- Tak proszę Pani, chcecie zobaczyć
kartę?

Nie miałam wątpliwości, że to
nasze dziecko, że los tak chciał, że
to nasz dar. Szybko umówiłam nas
z ośrodkiem i rozłączając się
wykrzyczałam na całego Lidla, że
mam syna! Proszę wyobrazić sobie
reakcję zdezorientowanej kasjerki
i klientów, którzy stali za mną
w kolejce. Pomyśleli pewnie - jakaś
wariatka, a ja wtedy uświadomiłam
sobie, że to właśnie się stało, zosta-
łam mamą.

Nasz cud
Tydzień później Go poznaliśmy -
najpiękniejsze dziecko w całej
galaktyce, uśmiechnięte i radosne.
On też wiedział, że los nas połączył.
W karcie nie było żadnych odchy-
leń od normy - urodzony o czasie,
siłami natury. Zdrowy chłopak.
Kiedy zakończyliśmy proces adop-
cyjny oczywiście pobiegliśmy do
specjalistów celem sprawdzenia
wszystkich ewentualnych możliwo-
ści. Chcieliśmy być świadomi.

Syn ma zaburzenia integracji sen-
sorycznej. Uczęszczamy na zajęcia,
natomiast nie chcę łączyć tego
z adopcją, bo szczerze mówiąc,
dzieci z tym problemem jest dość
sporo. Ma trudności z koncentracją
i skupieniem uwagi, co jest powią-
zane z zaburzeniami SI - nad tym
też pracujemy. Poza tym jest zdro-
wy jak ryba.

Po przysposobieniu nie mieliśmy
większych problemów. Wychowu-
jemy syna w duchu bliskości. Jest
świadomy adopcji na tyle, na ile
może ją pojąć.
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Dziś ten nasz cud ma już prawie 6
lat. Bystry, inteligentny, aktywny
i wygadany. Potrafi również dać
w kość jak mało kto, ale kiedy
podchodzi, żeby się przytulić i rzuca
szybkim: "kocham cię mamusiu" -
wszystkie rozczarowania, wątpliwo-
ści mijają, bo wiem, że jestem
najszczęśliwszą mamą na świecie
i że taki cud biologicznie z mężem
by nam się nie trafił.

Myśl o kolejnej adopcji
Zaraz po przysposobieniu syna
zdecydowaliśmy się na drugą ad-
opcję, licząc, że gdzieś tam czeka
na nas córka i siostra dla syna.
Niecały rok temu otrzymaliśmy
propozycję przyjęcia siedmiomie-
sięcznej dziewczynki. Byłam
wniebowzięta. Pojechaliśmy na
pierwsze spotkanie i wydawało
nam się, że wszystko idzie w dobrą
stronę. Byłam pewna, że to jest to,
w przeciwieństwie do męża. Może
widział we mnie to, co wewnętrznie
maskowałam.

Poznanie dzieci
Po dwóch spotkaniach postanowi-
liśmy, że przedstawimy małą
synowi. Z początku wydawał się
zainteresowany i zachwycony, ale
to szybko minęło. Jak każdy
czterolatek potrzebował uwagi,
a dziewczynka zabierała mu ją.

Za trzecim razem dostaliśmy małą
do domu na kilka godzin i niestety,
ale pękłam. Przebierałam, karmi-
łam, bawiłam się, ale kompletnie
NIC nie czułam. Robiłam to mecha-
nicznie, jak robot.

Syn zostawiony sam sobie, siedział
z boku, potrzebował uwagi, a my
byliśmy skupieni na dziewczynce.
Obserwowałam cały czas syna,
sama byłam poirytowana tym sta-
nem rzeczy. Wyobraziłam sobie
naszą codzienną rzeczywistość, to
jak trudno będzie nam "rozdzielić"
tą miłość na tych dwoje.

Kiedy odłożyliśmy małą na drzem-
kę uciekłam do sypialni i zwyczajnie
zaczęłam wyć. Wiedziałam wtedy
już, że nie dam rady, było mi wstyd,
że doprowadziłam do sytuacji, że
potrzebowałam aż trzech spotkań,
żeby to do mnie dotarło. Zabrałam
czas tej małej dziewczynce, która
przecież mogła już spotykać się ze
swoimi najukochańszymi, nowymi
rodzicami. Miałam do siebie pre-
tensje, że mamy w domu mały cud,
a ja nie posiadam w sobie żadnych
uczuć.

Trudna rozmowa
Mąż wtedy mnie przytulił i spytał co
czuję. Odpowiedziałam, że sęk
w tym, że nic. Czułam, że skrzywdzi-
łam niewinną istotę, że naraziłam
swojego syna, że zrobiłam wszystko
nie tak, jak trzeba. Winiłam siebie
i tylko siebie. Poprosiliśmy moją
mamę, żeby została na chwilę
z synem i odwieźliśmy dziewczynkę
do pogotowia, w którym przebywa-
ła. Przeprowadziliśmy z nimi dość
długą rozmowę. Spodziewałam się,
że zostanę za swoje zachowanie
w jakiś sposób ukarana, że na mnie
nakrzyczą, że ośrodek nas skreśli.

Ale było całkowicie odwrotnie - Oni
rozumieli. Ja siebie nie rozumiałam,
a oni mnie tak. Ja płakałam, oni
mnie pocieszali. Powiedzieli, że

dobrze, że teraz, że umiałam się
przyznać i nie chcę tego dalej cią-
gnąć. A ja myślałam tylko o tej
dziewczynce, jej pięknych zielonych
oczach i mojej 'bezduszności' wo-
bec jej osoby. Z drugiej strony nadal
myślałam o synu - przedstawiliśmy
mu siostrę i co dalej? Jak mogłam
posunąć się tak daleko? Potrzebo-
wałam czasu, żeby zrozumieć tę
sytuację i zrozumieć siebie w tym
wszystkim, żeby wszystko na nowo
poskładać.

W każdym razie zrezygnowaliśmy
z tej adopcji. Myślałam, że ośrodek
usunie nas z listy - nie zrobił tego.
Poprosił abyśmy się zastanowili, czy
nadal chcemy być na liście czy nie?
Miesiąc później poszliśmy do OA
poinformować panie, że rezygnuje-
my, że to dla nas za dużo, że nie
chcemy odbierać czegokolwiek
naszemu synowi, chcemy skupić
się na nim.

Jedyną ewentualnością będzie uro-
dzenie dziecka przez matkę
biologiczną naszego syna - wtedy
się zastanowimy, choć po tym do-
świadczeniu jestem ostrożna.
Wytłumaczyliśmy synowi sytuację
z "siostrą" - przyjął to dość pogod-
nie, nie wiem czy zapomniał, ale
w ogóle o tym nie wspomina…
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Książka jest pełna emocji, niesamowitych
wzruszeń, zawiera zwierzenia kobiet, które

adoptowały dziecko. Poznajemy chwile
ogromnej radości i euforii w zestawieniu z
trudnościami, zmęczeniem i zwątpieniem.

Każda opowiedziana historia jest inna,
dotyczy innego dziecka i innej kobiety, ale

łączy je jedno – ogromna determinacja
głównych bohaterek w dążeniu do

macierzyństwa oraz niewyobrażalne
szczęście z bycia mamą.
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