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Słowo wstępne
Oddajemy w Państwa ręce drugą część zbioru bajek i listów, których autorami
jesteście Wy – Rodzice Adopcyjni.
Dziękujemy za Wasze serce, miłość, otwartość, zaangażowanie i cierpliwość, które
są niezbędne do tego, by każda Adopcja miała swoje Bajkowe Zakończenie.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Was i Waszych Dzieci pamiątką
drogi do pięknego rodzicielstwa i drogowskazem w tych trudniejszych chwilach.
Składamy serdeczne podziękowania Autorom Bajek i Listów za zgodę na ich
publikację.

Z wyrazami szacunku
i chęcią dalszej współpracy
Pracownicy
Publicznego Ośrodka Adopcyjnego
w Szczecinie
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Przepis na udaną rodzinę

Bajki

D

Bajka o Zajączku

Dawno, dawno temu było sobie miasteczko, które zwało się Zajączkowo. Owa
miejscowość słynęła z tego, że wszyscy mieszkańcy Zajączkowa byli dorośli.
Wszyscy pracowali, zwiedzali okolice, chodowali rośliny, a wieczorami spotykali się
na zabawach, na których zbierało się całe społeczeństwo.
Pewnego dnia zebrało się zgromadzenie starszyzny w składzie: Pan Niedźwiedź,
Pan Tygrys, Pan Żyrafa, Pan Mustang i na czele Pan Sowa, czyli Burmistrz. Tematem
zebrania była niepokojąca przyszłość i radość mieszkańców Zajączków. Starszyzna
siedziała 3 noce i 3 dni, głowiąc się, czego potrzeba miastu. Doszli do porozumienia
po długich dyskusjach, że jeśli przyjdą na świat małe Zajączki, to wszyscy doznają
jeszcze nieznanego im szczęścia, a miasto zyska przyszłość i trwałość Zajączkowa.
Pan Burmistrz Sowa postanowił ogłosić całemu miastu, co następuje: „Drodzy
Panowie Zające i Panie Zającowe, poprosiłem Bocianów o otwarcie i prowadzenie
w naszym mieście stacji kolejowej. Każdy, kto się zgłosi na stację, wyruszy
w podróż zielonym pociągiem, która trwa 9 miesięcy, otrzyma swojego małego
Zajączka. Zadaniem każdego Zająca będzie opiekować się maleństwem, kochać je,
a w przyszłości nauczyć wszystkiego, jak funkcjonuje świat, co jest dobre, a co złe, by
później każdy mały Zajączek w przyszłości mógł wyruszyć w podróż tę samą, co wy.
To zapewni wieczność miasteczku Zajączkowo.”
Jedne Zające ruszyły od razu w podróż, a inne nieco zwlekały. Nie byli pewni, jak to
działa, więc woleli zaczekać i zobaczyć, jak inni koledzy kończą podróż.
Wszystko szło sprawnie do momentu, aż okazało się, że nie wszyscy, kończąc
podróż, wysiadają z Zajączkiem albo nie wszyscy byli wpuszczani do pociągu. Po
prostu drzwi się nie otwierały. Bociany myślały, że coś się może zepsuło. Dowiedział
się o tym Pan Sowa i znowu zwołał zebranie starszyzny. Tym razem myśleli dłużej,
w czym przyczyna, bo okazało się, że sporo tych Zająców, którzy nie mogą mieć
małych Zajączków.
Pan Burmistrz mówi: „Już wiem! Mam! Jestem genialny! Jak ja coś wymyślę...”
I znowu ogłasza zaniepokojonemu miasteczku: „Drodzy moi, nie denerwujcie się.
Otóż ja, starszyzna i bociany postanowiliśmy, że na naszej stacji dojdzie jeszcze jeden
pociąg. Będzie miał kolor czerwony. To specjalny pociąg dla wszystkich tych, którzy
jeszcze nie mają małych Zajączków.”
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Zające z żalem patrzyli, że inni już mają małe Zajączki, bawią się z nimi i faktycznie
są niewyobrażalnie szczęśliwi, więc z nadzieją ruszyli na stację, by spróbować podróży
w czerwonym pociągu. Bociany na wejściu powiedziały: „Hola hola, jest jednak mały,
maluteńki problem. Okazało się, że te nowe czerwone pociągi jeżdżą, jak chcą. Niby
każdy wysiada z niego z małym Zajączkiem, ale nikt nie wie, czy podróż potrwa 9
miesięcy, rok czy dłużej.”
Jeden z Zająców przemówił do zmartwionego tłumu: „Słuchajcie koledzy
i koleżanki, przecież nie mamy nic do stracenia. Widzieliście te rodziny Zająców?
Każdy z nas może być szczęśliwym, tu chodzi o dobro ogółu. Na dowód tego ja pójdę
pierwszy, a przekonacie się.”
I ruszył, a za nim cała reszta. Faktycznie pociąg jeździł bardzo różnie, ale nie szkodzi,
przyszłość była bardzo świetlana. Każdy kończył podróż z małym Zajączkiem.
Tu kończy się ta historia. Panowie Zające, Panie Zającowe, małe Zajączki, starszyzna
i Pan Burmistrz Sowa żyli szczęśliwie i wiecznie.

Magdalena
i Dariusz
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W

KANGUREK FELUŚ

W małym drewnianym domku na skraju lasu mieszkał kangurek o imieniu Feluś.
Kangurek Feluś czytał dużo książek, a przez to był bardzo mądry i pomysłowy. Lubił
też bawić się z innymi kangurkami, chociaż nie skakał tak wysoko jak one, bo miał
krótszą nóżkę. Za to najszybciej wśród swoich przyjaciół jeździł na hulajnodze. Nikt
go nie mógł dogonić. Feluś poruszał się na hulajnodze dosłownie wszędzie i sprawiało
mu to dużo radości.
Był słoneczny dzień. Stado kangurków wybrało się na polanę. Feluś miał właśnie
dołączyć do grupy przyjaciół, gdy wtem zobaczył przez okno, jak pali się domek
sąsiadów Jeży. Wziął szybko hulajnogę, napełnił dwa wiadra wodą i popędził gasić
pożar. Feluś tak szybko woził wodę i polewał ogień, że sam zdołał ugasić pożar. Całe
szczęście, że w tym czasie w domu nie było rodziny Jeży, ponieważ wybrali się na
zbieranie jagód. Gdy wrócili, serdecznie podziękowali Felusiowi za uratowanie ich
gospodarstwa. Od tej pory zostali najlepszymi przyjaciółmi. Codzienne zapraszali
kangurka na przepyszne naleśniki z jagodami. Byli mu bardzo wdzięczni za ocalenie
ich domu.

Przyszła mama
i przyszły tata
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Bajka o zajączku, który stracił pamięć

D

Dawno, dawno temu bardzo daleko od naszego kraju istniała niezwykła kraina
Miłolandia. Mieszkały w niej zwierzęta. Była ich niezliczona ilość. Jedną z rodzin
stanowili Sympatyczni. Była to familia zajączków. W jej skład wchodzili: mama
Miłka, tata Janek oraz ich synek Piotruś.
Miłolandia była wyjątkowym miejscem. Było tam niezwykle kolorowo, wręcz
bajecznie. Piękne, zadbane domy, drzewa, delikatne biało – różowe stokrotki,
czerwone, żółte i różowe tulipany, intensywnie pachnące białe lilie, jaśmin oraz
fioletowe i białe bzy, a także uważane za królową kwiatów róże. Rośliny nie miały
dużych wymagań. Potrzebowały jedynie troski, spokoju, wody i promieni słonecznych.
Tylko to pozwalało im rozwijać się, dojrzewać. Co ciekawe, w Miłolandii przez cały
rok było ciepło. Nawet zimą, gdy termometr wskazywał temperaturę ujemną, żaden
z mieszkańców nie marzł. Wszyscy zastanawiali się, jak to jest możliwe.
Sympatyczni mieszkali w dużym drewnianym domu położonym nad jeziorem.
Wszystko było w nim uporządkowane. Była to bardzo kochająca się rodzina. Na co
dzień rodzice okazywali sobie oraz Piotrusiowi miłość. Często używali słów „kocham
cię”, przytulali się. Kiedy ktoś potrzebował pomocy, nieśli ją. Wspierali się w trudnych
chwilach. Zawsze, niezależnie od humoru, szanowali się nawzajem. Piotruś, mimo
tego, że był dzieckiem, obserwował rodziców, starał się zachowywać tak jak oni.
Piotruś, podobnie jak inne dzieci – zwierzątka, chodził do szkoły. Robił to bardzo
chętnie. Codziennie rano tata zajączka wychodził do pracy, do lasu, gdzie wraz
z kolegami budował domy. Natomiast mama budziła Piotrusia.
Był poniedziałek. Mama udała się do pokoju synka, podeszła do jego łóżka.
Pocałowała go w czoło.
‑ Dzień dobry Kochanie! Pora wstawać.
‑ Dzień dobry Mamusiu. Aaaaaaaa! Chce mi się spać.
‑ Wygląda na to, że jesteś niewyspany. W takim układzie wstajesz już czy za dwie minuty?
‑ Za dwie minuty.
Pani Miłka spokojnie usiadła na łóżku. Patrzyła na synka, uśmiechając się. Była
bardzo szczęśliwa. Spojrzała na zegarek.
‑ Piotrusiu, czas minął – rzekła.
‑ Już wstaję.
Piotruś powoli wstał, podszedł do mamy, przytulił ją i pocałował. Następnie poszedł
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do łazienki, później ubrał się i udał się do kuchni. Tam czekała na niego mama z pysznym
śniadaniem. Były to płatki w sosie marchewkowym oraz sok wielowarzywny.
‑ Mamusiu, śniadanie było pyszne. Dziękuję.
‑ Na zdrowie, Skarbie. Zawsze przygotowuję je z przyjemnością.
Piotruś wstał od stołu, umył talerz i poszedł umyć zęby. W tym czasie mama włożyła
do śniadaniówki dziecka drugie śniadanie: kanapki oraz marchewki.
‑ Piotrusiu, pora wychodzić z domu!
‑ Tak, mamo.
Zajączek wziął plecak, podszedł do mamy, przytulił ją i pocałował.
‑ Do zobaczenia – powiedział Piotruś.
‑ Do zobaczenia – odparła mama.
Kiedy zajączek wyszedł z domu, już czekali na niego koledzy: zajączek Ignaś,
niedźwiadek Alek i sarenka Ala.
‑ Witajcie, miło was widzieć! – krzyknął Piotruś.
‑ Cześć Piotrusiu! – odpowiedzieli chórem przyjaciele.
Dzieci szły, wesoło rozmawiając o tym, co robiły podczas weekendu. W końcu
dotarły do szkoły, zajęły swoje miejsca w klasie. Gdy zadzwonił dzwonek, do klasy
weszła pani Asia, wychowawczyni.
‑ Dzień dobry, moi kochani – powiedziała nauczycielka.
‑ Dzień dobry, proszę pani – odparły dzieci.
‑ Cieszę się, że was widzę. Na dzisiejszej lekcji trochę podyskutujemy. Temat brzmi:
Chorzy, niepełnosprawni wokół nas.
Uczniowie zapisali temat w zeszytach, natomiast pani napisała na tablicy cel lekcji:
właściwie zachowuję się wobec chorych i niepełnosprawnych.
‑ Zacznijmy od tego: o kim możemy powiedzieć, że jest chory? – zapytała
nauczycielka.
Dzieci zgłaszały się do odpowiedzi. Pani Asia wskazywała uczniów, którzy mogą
zabrać głos.
‑ Chory to ten, kto jest przeziębiony, ma grypę, anginę – powiedziała Ala.
‑ Mój kuzyn ma ospę, więc jest chory – rzekł Ignaś.
‑ Proszę pani, czy osoba, która straciła pamięć, też jest chora? – zapytał Alek.
‑ Oczywiście! – potwierdziła pani Asia.
Uczniowie mieli bardzo dużo do powiedzenia, co ucieszyło panią.
‑ Bardzo mi się podoba, że tak dużo wiecie. Kto z was wyjaśni, o kim możemy
powiedzieć, że jest niepełnosprawny?
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‑ Niepełnosprawny to ktoś, kto aby mógł żyć, potrzebuje pomocy innych – stwierdził
Piotruś.
‑ Może to być na przykład osoba, która nie jest w stanie chodzić, jeździ wózkiem
inwalidzkim albo ktoś, kto stracił łapkę.
‑ Brawo Piotrusiu! To bardzo mądra, dojrzała odpowiedź – powiedziała pani Asia.
Dzieci zaczęły zastanawiać się nad słowami kolegi.
‑ Jak należy traktować osoby chore, niepełnosprawne? – zapytała wychowawczyni.
‑ Kiedy kolega jest chory, trzeba go odwiedzić i przynieść mu zeszyty
– odparł Franuś.
‑ Trzeba traktować go tak samo jak innych, rozmawiać z nim o tym, co nas dotyczy.
Ważne, by nie przypominać mu o chorobie. Kiedyś oglądałem bajkę o chłopcu, który jeździł
wózkiem inwalidzkim. Jego przyjaciele często odwiedzali go, wychodzili z nim na spacer,
wspólnie śmiali się. To sprawiało, że cieszył się każdym dniem – powiedział Piotruś.
Koledzy słuchali go z zaciekawieniem z otwartymi pyszczkami.
‑ Piotrusiu, pięknie! Zawsze można na ciebie liczyć! Dobra robota! – powiedziała
z zachwytem pani Asia.
Po lekcjach dzieci udały się do swoich domów. Na Piotrusia w drzwiach czekała mama.
‑ Witaj Kochanie. Cieszę się, że jesteś.
‑ Witaj Mamusiu. Miło Cię widzieć. Nie mogłem się doczekać powrotu do domu, by
opowiedzieć ci, o czym dzisiaj rozmawialiśmy – powiedział zajączek.
Pani Miłka miała już przygotowany obiad dla dziecka, jednak postanowiła najpierw
wysłuchać tego, co ma do powiedzenia Piotruś.
‑ Jestem z ciebie bardzo dumna, synku – powiedziała.
‑ Dziękuję, mamusiu, ty i tata nauczyliście mnie tego – rzekł zajączek.
Piotruś zjadł obiad, odpoczął.
‑ Piotrusiu, tata tak ciężko pracuje. Zależy mi, abyś poszedł ze mną do niego.
Zaniesiemy mu obiad, porozmawiamy. Będzie mógł chwilę odpocząć.
‑ Doskonały pomysł – stwierdził malec.
Pani Miłka zapakowała obiad dla męża. Piotruś z mamą wyszli z domu. Był piękny,
słoneczny dzień. Wędrowali przez las, podziwiając przyrodę, wsłuchując się w śpiew
ptaków, przypominający wyjątkowy koncert. Towarzyszył temu niezwykły zapach lasu,
pachniało drzewami, mchem, świeżością. To było niesamowite. Mama i dziecko byli cali
w skowronkach. W pewnym momencie chłopiec zauważył w oddali ogromną jabłoń.
‑ Mamusiu, widzisz tę wielką jabłoń?
‑ Tak, widzę.
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‑ Może zerwę kilka jabłek dla tatusia? – zapytał Piotruś.
‑ Uważam, że to doskonały pomysł – odpowiedziała mama.
Zajączek pobiegł w stronę drzewa. Było na nim mnóstwo owoców.
‑ Mamusiu, widzisz to piękne wielkie jabłko – wskazał na owoc znajdujący się
wysoko na drzewie.
‑ Widzę, ale chyba nie damy rady go zerwać. Moim zdaniem jest zbyt wysoko –
oznajmiła mama.
‑ Dla chcącego nic trudnego! Zależy mi, by mieć to jabłko. Chcę sprawić przyjemność
tatusiowi.
Piotruś zaczął zastanawiać się, w jaki sposób zdobyć owoc. Chodził wokół drzewa.
Nagle zauważył długi kij leżący na ziemi. Wziął go i podszedł w stronę jabłoni.
‑ Znalazłem coś, co mi pomoże! – poinformował zadowolony Piotruś.
‑ Kochanie, tylko bądź ostrożny! – powiedziała zatroskana mama.
Zajączek podniósł kij i skierował go w stronę jabłka. To nie było łatwe zadanie, ale
nie poddawał się, ponieważ chciał sprawić radość osobie, którą kocha. W końcu udało
mu się potrącić kijem owoc. Jabłko spadło, jednak okazało się, że uderzyło Piotrusia
w głowę. Zajączek momentalnie przewrócił się i zamknął oczy. W tej samej chwili
podbiegła do niego przerażona mama.
‑ Piotrusiu, kochanie, co się dzieje? – zapytała.
‑ Co się stało? – po chwili odpowiedział zajączek.
‑ Jabłko uderzyło cię w głowę– poinformowała mama.
‑ Jak się czujesz?
‑ Bardzo boli mnie głowa. Kim pani jest? Co ja tu robię? – odpowiedział Piotruś.
‑ Piotrusiu, jestem twoją mamą. Szliśmy do taty – powiedziała ze łzami w oczach
pani Miłka.
‑ Mama? Tata? Nic nie pamiętam. Nie wiem, kim jestem!!! – krzyknął zajączek.
Pani Miłka bardzo się przestraszyła. Przez chwilę nie wiedziała, co w takiej sytuacji
zrobić. Postanowiła, że od razu pójdzie z synkiem do lekarza. Dobrze się składało,
że przychodnia znajdowała się w pobliżu. Gdy weszli do środka, doktor nie miał
pacjentów, zatem od razu ich przyjął.
‑ Dzień dobry, panie doktorze – przywitała się mama.
‑ Dzień dobry – odparł lekarz.
‑ Co was sprowadza?
‑ Mój synek chciał strącić z drzewa jabłko. Ostatecznie owoc, spadając, uderzył go
w głowę. Teraz Piotruś nic nie pamięta – opowiedziała pani Miłka.
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‑ Rozumiem. Zaraz zbadamy synka – odpowiedział doktor.
Lekarz dokładnie zbadał Piotrusia, rozmawiał z nim.
‑ Droga pani Miłko, wygląda na to, że Piotruś stracił pamięć wskutek uderzenia
w głowę. Nie mogę wypisać recepty. Jedynym lekarstwem jest czas, a także cierpliwość.
Nie wiem, jak długo to potrwa. Proszę być dobrej myśli.
‑ Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia – odparła ze łzami w oczach.
Mama wraz z synem skierowali się w stronę domu. Nie rozmawiali zbyt dużo. Gdy
dotarli na miejsce, pani Miłka pokazała dziecku jego pokój.
‑ Połóż się skarbie, odpocznij.
‑ Dobrze, bardzo boli mnie głowa.
Mama siedziała przy Piotrusiu, dopóki nie zasnął. Po chwili pan Janek wrócił do
domu. Żona wszystko mu opowiedziała.
‑ Mamy kochanego synka. Chciał sprawić mi przyjemność, a teraz... nic nie pamięta.
Musimy być silni i cały czas być przy nim.
‑ Dokładnie tak. Musi czuć, że jest bezpieczny... – powiedziała pani Miłka.
Następnego dnia dzieci, jak zwykle rano, przyszły po Piotrusia, aby wspólnie pójść
do szkoły. Były bardzo zaskoczone, gdy zamiast zajączka wyszła do nich jego mama.
Poinformowała przyjaciół syna, że Piotruś przez jakiś czas nie będzie mógł chodzić do
szkoły, ponieważ jest chory.
Tego dnia pan Janek nie poszedł do pracy. Postanowił, że zostanie w domu przy
synku. Rodzice pokazali Piotrusiowi cały dom, oprowadzili go po ogrodzie. Zajączek
uczył się wszystkiego na nowo.
‑ Co to jest? – zapytał Piotruś, wskazując na plac zabaw.
Tata wyjaśnił, że jest to miejsce, gdzie bawią się dzieci, po czym poszli i wspólnie bawili
się: huśtali, zjeżdżali ze zjeżdżalni, wspinali się, kręcili się na karuzeli.
‑ Jakie to cudowne miejsce! Dobrze się bawiłem – powiedział malec.
‑ Bardzo mnie to cieszy! – powiedział szczęśliwy tata.
‑ Może teraz pójdziemy na lody?
‑ Co to są lody? – zaciekawił się Piotruś.
Poszli do najlepszej lodziarni w okolicy. Zjedli wyśmienite lody marchewkowo –
jabłkowe. Byli bardzo zadowoleni. W dobrych nastrojach wrócili do domu.
Koledzy Piotrusia, wracając ze szkoły, przypomnieli sobie lekcję, podczas której
pani rozmawiała z nimi o osobach chorych. Wspólnie postanowili, że pójdą odwiedzić
kolegę i zaniosą mu zeszyty.
‑ Dzień dobry. Czy możemy odwiedzić Piotrusia? Martwimy się o niego.
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‑ Oczywiście – odpowiedziała pani Miłka.
‑ Musicie tylko wiedzieć, że Piotruś stracił pamięć. Potrzebuje wsparcia najbliższych,
przyjaciół. Uważam, że wasze odwiedziny bardzo dobrze mu zrobią.
‑ Nie spodziewaliśmy się takiej przyczyny nieobecności w szkole – oznajmił Franek.
‑ Zrobimy wszystko, by pomóc przyjacielowi w potrzebie – stwierdziła Ala.
Dzieci weszły do domu państwa Sympatycznych.
‑ Witaj Piotrusiu. Miło cię widzieć! – krzyknęli chórem.
‑ Cześć. Ale ja nie wiem, kim jesteście... – powiedział cicho zajączek.
‑ Nie szkodzi. Przypomnimy ci – oznajmił Alek.
‑ Ja jestem Alek, a to Ignaś, Ala, Franek. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi.
‑ Wyjdziesz z nami pobawić się na placu zabaw? – zapytał Franek.
‑ Trochę boli mnie głowa, ale chętnie z wami pójdę.
Państwo Sympatyczni bardzo się ucieszyli, że ich synek wyszedł z kolegami.
Wiedzieli, że Piotruś jest dobrym, mądrym dzieckiem, lubianym przez kolegów. Byli
przekonani, że przyjaciele nie zawiodą. Dzieci długo bawiły się, często śmiały się.
Przyjaciele Piotrusia przypominali mu, jak zawsze dobrze im się bawiło. Wspominali
różne zabawne historie, zarówno z podwórka, jak i ze szkoły. Piotruś przez chwilę
miał wrażenie, że to, o czym mówią koledzy, jest mu bliskie, jednak postanowił na
razie nikomu nic nie mówić.
Zajączek po powrocie do domu promieniał, był bardzo wesoły, dobrze się czuł.
Opowiedział rodzicom o zabawie. Bardzo się ucieszyli. Przytulili synka.
‑ Piotrusiu, bardzo cię kochamy. Cieszymy się razem z tobą!
Wieczorem Piotruś, jak zwykle, zjadł kolację i umył się. Bardzo lubił, gdy rodzice
czytali mu bajkę na dobranoc. Położył się w łóżku i czekał.
‑ Synku, co dziś czytamy: „Kubusia Puchatka” czy „Bajki o zwierzętach”? – zapytała mama.
‑ Nie pamiętam żadnej z nich. Niech będą „Bajki o zwierzętach”.
Pani Miłka przeczytała bardzo ciekawą historię o sarence, która, podobnie jak
Piotruś, wskutek uderzenia w głowę straciła pamięć.
‑ Tak bym chciał, aby moja historia zakończyła się tak samo jak historia sarenki –
powiedział zajączek.
‑ Synku, ja w to wierzę. Potrzebujemy tylko trochę czasu. Pamiętaj, że tata i ja jesteśmy
zawsze przy tobie i w każdej sytuacji możesz na nas liczyć – rzekła pani Miłka.
‑ Wiem, dziękuję wam za to. Teraz chce mi się spać.
‑ Dobranoc, kochanie – powiedziała mama, przytulając synka.
‑ Kocham cię, kolorowych snów.
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‑ Dobranoc mamo, kocham cię.
Zajączek szybko zasnął. Musiało mu się śnić coś miłego, ponieważ uśmiechał się
przez sen. Rodzice przychodzili do jego łóżka, by sprawdzić, czy wszystko jest dobrze.
‑ Jak on słodko śpi. Pięknie wygląda, uśmiechając się – powiedział pan Janek.
Rano, gdy rodzice Piotrusia, i cała Miłolandia jeszcze słodko spali, dało się słyszeć
radosny krzyk:
‑ Mamo, tato!
Państwo Sympatyczni przestraszyli się i pobiegli prosto do pokoju syna.
‑ Co się stało? – zapytali.
‑ Już sobie wszystko przypomniałem! Wróciła mi pamięć! – krzyczał radośnie
zajączek.
‑ Tak bardzo się cieszę! – powiedział tata.
‑ Jestem bardzo szczęśliwa! Piotrusiu, nawet nie wiesz, jak bardzo
– oznajmiła ze łzami szczęścia mama.
‑ Miałem wspaniałe sny. Widziałem w nich to, co razem robiliśmy, wspólne zabawy...
Teraz wiem, że to wszystko dzięki wam. Bez was, kochani rodzice, pewnie to jeszcze
długo by trwało – powiedział Piotruś.
Pani Miłka i pan Janek bardzo się wzruszyli. Nie kryli łez, słysząc te słowa.
‑ Naprawdę miło to słyszeć. Kochamy cię i zawsze będziemy przy tobie! Pamiętaj
o tym – oznajmili rodzice.
Po tych słowach cała rodzina objęła się i ucałowała.
Dzięki tej historii Piotruś nauczył się, że żadna choroba nie jest straszna, jeśli ma
się u boku rodzinę, przyjaciół. Miłość, troska, wsparcie najbliższych potrafią zdziałać
cuda. Piotruś doświadczył tego dzięki rodzicom i przyjaciołom.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie!

Justyna i Romek
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B

BAJKA

Bocian Kacper latał nad polami całej okolicy, widział zielone łąki ciągnące się aż do
wyrastających daleko górskich szczytów.
Na zielonej łące, na której lubił odpocząć po długim locie, rosła zdrowa, soczysta trawa.
Łąka była równa i spokojna. Ziemia tam była żyzna i mogłoby urosnąć na niej wszystko.
Przyjemnie i bezpiecznie było na niej siedzieć i odpoczywać.
Pewnego razu bocian Kacper przechadzał się po łące i nagle usłyszał, jak łąka płacze
i szlocha. Bardzo go to zadziwiło. Zastanowiło go, czego jeszcze jej brakuje, przecież jest
taka piękna i pachnąca. A ona na to zapłakała i opowiedziała bocianowi, jak bardzo jest
samotna, jak czuje się pusta i nikomu niepotrzebna. Jak bardzo chciałaby podzielić się
z kimś swoją zielenią, zapachem, miękkimi źdźbłami soczystej trawy, jak co roku z wielką
nadzieją czeka, że stanie się cud i że jej życie nabierze sensu. Kacpra bardzo zasmuciła
ta historia. Wzbił się w powietrze, żeby obejrzeć inne łąki w okolicy i zobaczył, że też są
żyzne i zdrowe, ale jego ulubiona łąka była faktycznie jakaś inna. Kacper zauważył, że na
łąkach w okolicy zakwitły kwiaty: fioletowe chabry, czerwone maki, białe stokrotki, żółte
mlecze, niebieskie niezapominajki. Jego łąka była jednak jednokolorowa, rosła tam tylko
trawa. Kacper chciał, żeby jego łąka była równie ładna jak inne.
I zrozumiał wtedy, że co roku jego łąka zazieleniała się na nowo piękną, zdrową
trawą, ale ciągle pozostawała jednokolorowa, podczas gdy na innych łąkach rozwijały
swoje płatki kwiaty we wszystkich kolorach tęczy.
Przez kolejne lata nic na jego łące się nie zmieniało. Kacper postanowił sprawdzić,
czy gdzieś dalej łąki wyglądają inaczej, jak wygląda świat za wysokimi górami,
którego nigdy jeszcze nie widział.
Leciał bez przerwy przez siedem dni i siedem nocy. Przeleciał nad górami, za którymi
zobaczył całkiem inny świat. Nie było tam trawy, ziemia była twarda, sucha i pokryta
kamieniami. Nie spodobało mu się to, co zobaczył i zrobiło mu się smutno z powodu
tego, że takie miejsca w ogóle istnieją. Postanowił jak najszybciej wrócić do siebie.
Jego zielona łąka, mimo że nie było na niej kolorowych kwiatków, wydawała mu się
i tak o stokroć ładniejsza i przyjemniejsza niż to miejsce, które zobaczył za górami.
Kacper wzbił się w niebo, już miał opuścić suchą i kamienistą pustynię, kiedy
zauważył między skałami malutki kwiatuszek. Kacper usiadł obok kwiatka, żeby mu
się przyjrzeć. Kwiatek był malutki, a jego płatki były suche, skulone i przysypane
piaskiem.
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Bocian bardzo chciał mu pomóc. Poleciał w góry tak szybko, jak potrafił, do
najbliższego potoku. Góry były jednak daleko i lot zajął mu wiele godzin. Nabrał
do swojego długiego dzioba tyle wody, ile mógł i wrócił do miejsca, gdzie rósł
kwiatuszek. Oblał go wodą. Kwiatuszek na moment się ożywił, ale wody było mało
i szybko wsiąkła w suchą ziemię.
Bocian jeszcze kilka razy latał do potoku i z powrotem, jednak wody dla kwiatka ciągle
było za mało. Każdego dnia kwiatek robił się coraz mniejszy i coraz bardziej suchy.
Kacper po raz kolejny wrócił do kwiatka z wodą, ale tym razem nie rozlał jej na ziemię.
Delikatnie wbił dziób w ziemię pod kwiatkiem. Nabrał ziemię razem z kwiatkiem do dzioba
i wzbił się w niebo. Razem z kwiatkiem przeleciał przez góry.
Mimo zmęczenia leciał tak szybko, jak potrafił. Po siedmiu dniach i siedmiu nocach
dotarł na swoją zieloną łąkę. Cieszył się, bo znowu poczuł się na niej bezpiecznie
i spokojnie. Posadził kwiatka między źdźbłami zielonej trawy. Kwiatek też poczuł się
bezpiecznie i spokojnie. Jego korzonki poczuły żyzną i zdrową ziemię pierwszy raz
w życiu.
Już po kilku dniach kwiatek rozwinął swoje płatki i nabrał pięknego czerwonego koloru.
Po tygodniu był już dużym, dorodnym kwiatem, a łąka nigdy jeszcze nie była tak piękna i tak
szczęśliwa. Zrozumiał, że tego właśnie jej brakowało, że jest szczęśliwa, bo może dać życie
i radość i przekazać wszystko, co ma najlepszego w sobie.
Kolejnej wiosny Kacper, jak co roku, wzbił się w niebo, by podziwiać okolice.
Z góry zobaczył piękny czerwony kolor kwiatka z pustyni rosnącego na żyznej łące
wśród zielonej trawy. Pomyślał sobie: „Moja łąka jest teraz najpiękniejsza i taaaka
kolorowa J”.

Anna i Tomasz
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BAJKA O RODZINIE MILUSIŃSKICH

M

Misiolandia to piękne miejsce, pełne lasów i polan z kolorowymi pachnącymi kwiatami,
latającymi motylami i cudownie śpiewającymi ptakami. W tym uroczym miejscu mieszkają
różne zwierzęta, takie jak zające, które szybko hycają, jeżyki, które dźwigają jabłka na
swoich plecach, sarenki, jelenie i wiele innych zwierząt. Głównie w Misiolandii mieszkają
w chatkach rodziny, które mają dużo małych misiów i prowadzą szczęśliwe życie, pełne
przygód i atrakcji na co dzień. Wśród tych misiów mieszkają dwa misie: państwo Milusińscy,
którzy dawno się poznali jako małe misie i bardzo się lubiły, spędzały ze sobą dużo czasu,
chodziły na spacery i wycieczki. Upływał czas, a misie coraz bardziej się kochały, ale miały
uczucie, że czegoś im brakuje. Obserwowały inne misie, które miały małe misiaczki i wtedy
zrozumiały, że nie brakuje im czegoś, tylko kogoś! Zaczęły szukać różnych rozwiązań, ale
nadal w ich życiu nie pojawił się mały misiaczek. Państwo Milusińscy byli bardzo smutni,
ale nadal bardzo się wspierali i kochali. Pewnego pięknego dnia świeciło mocno słoneczko
i śpiewały pięknie ptaki, które swoim śpiewem obudziły państwa Milusińskich. Nagle misie
usłyszały pukanie do drzwi, więc zerwały się z łóżek i pobiegły otworzyć drzwi, a tam ukazał
im się mały misiaczek. Była to śliczna puchata dziewczynka, która leżała w koszyku przed
ich drzwiami. Milusińscy zabrali do domu dziewczynkę, która była troszkę przestraszona.
Dziewczynka po paru chwilach przestała się bać, spodobało jej się w domu państwa
Milusińskich, poczuła się bezpiecznie i wiedziała, że nic złego jej się tam nie stanie.
Gdy dziewczynka poznała bliżej państwa Milusińskich, wysunęła do nich swoje
małe rączki i spytała: „CZY ZOSTANIECIE MOIMI RODZICAMI?”, a państwo
Milusińscy od razu się zakochali w małej puchatej dziewczynce i odpowiedzieli:
„TAK DŁUGO CZEKALIŚMY NA CIEBIE, KOCHANIE.”
Życie rodzinny Milusińskich od tamtej pory bardzo się zmieniło, było pełne radości
i niezapomnianych chwil. Nie wyobrażali sobie, że mogą być tak Bardzo Szczęśliwi.

Dla naszej Kochanej Córeczki
Zuzanna i Robert
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Z

Bajka o Najdroższym Skarbie

Za siedmioma lasami, za siedmioma górami było potężne królestwo, w którym rządził
Król Marian i Królowa Katarzyna. Panowała tam radość, spokój i zabawa. Król jeździł
na polowania, królowa urządzała wystawne bale i tak trwało to przez wiele lat. Lecz
pewnego dnia Król i Królowa zapragnęli mieć potomstwo, lecz pomimo wielu prób
i starań dziecka wciąż nie było. Król wezwał największych znachorów w królestwie
i obiecał skrzynię złota w zamian za pomoc. Pomimo wielkich starań żaden ze znachorów
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nie był w stanie pomóc. Załamany Król z Królową nie wiedzieli, co mają czynić.
Pewnego wieczoru Król wyruszył na polowanie, aby choć na chwilę oderwać się
od żalu i smutku. Docierając do lasu, zarządził postój na odpoczynek. Aż tu nagle na
wielkim dębie ujrzał światełko! Postanowił sprawdzić, z czego bije ten blask. Podchodząc
coraz bliżej, ujrzał leśną wróżkę, która zaplątała się w gałązkach dęba. Nie zwlekając,
postanowił jej pomóc, a ona w podzięce wysłuchała jego historii, na koniec mówiąc:
‑ Królu, ja i moje siostry opiekujemy się chłopcem, którego znalazłyśmy w lesie
i nadałyśmy mu imię Aleksander.
Wróżka, mówiąc dalej, zaproponowała:
‑ Jeśli się zgodzicie i przejdziecie przez nasze próby i zdobędziecie nasze zaufanie,
będziecie mogli zostać jego rodzicami.
Król po rozmowie z wróżką udał się na zamek, by opowiedzieć Królowej, co go
spotkało. I od tej chwili głowy ich były zaprzątnięte tą samą myślą, że los się do nich
uśmiechnął i postawił przed nimi szansę bycia rodzicami, a chłopcu bycia ich synem.
Po spełnieniu oczekiwań wróżek mogli w końcu go zobaczyć. Gdy pierwszy raz
ujrzeli chłopca, wiedzieli, że to jest ich upragniony syn, na którego czekali długie lata.
Po siedmiu latach wspólnych, radosnych dni zapragnęli mieć córeczkę, a Aleksander
siostrę, więc tata Król poszedł do lasu szukać wróżek. Gdy je odnalazł, zapytał, czy
mogą mu i tym razem pomóc. Wróżki wysłuchały Króla i zgodziły się i tym razem mu
pomóc. Powiedziały:
‑ Królu! Idź za gęsty las, tam jest domek, a w nim dziewczynka o imieniu Zosia.
Jak przejdziecie przez las i jego pułapki, będziecie mogli być do końca życia razem,
tworząc rodzinę.
Król z Królową po wielu pułapkach i trudach doszli do końca lasu i ujrzeli światełko
w domku na wzgórzu, ale co było dalej, opowiemy w innej bajce …

Kasia i Marcin
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Bajka o dwóch misiach,
które ciągle się kłóciły i dokuczały sobie

W

W domku nieopodal lasu mieszkały dwa misie. Miś Bruno był bardzo duży, miał
duże łapy, duży brzuszek. Gdy wchodził do domu, zawsze zahaczał głową o lampę
wiszącą na suficie. Drugi miś miał na imię Lusia. Lusia była dużo mniejsza od Bruna,
miała różowe futerko i malutki nosek w kształcie serduszka. Gdy wchodziła do domu,
musiała stawać na paluszkach, żeby powiesić kubraczek do szafy.
Misie nie były szczęśliwe, choć bardzo się kochały, często dokuczały sobie i kłóciły się.
Bruno przechwalał się, że jest największy i śmiał się z malutkiej Lusi. A Lusia przechwalała
się, że jest najbardziej różowa i śmiała się z brązowego Bruna. Na domiar złego ulubiony
misiowy przysmak – miód – w misiowym domku nie smakował zbyt dobrze.
Pewnego dnia Bruno postanowił znaleźć miejsce, gdzie miód jest słodszy, a misie
dużo milsze niż Lusia. Był bardzo dumny z siebie, że wpadł na taki doskonały pomysł.
Szukał bardzo długo, spotkał wiele misi podobnych do siebie, znalazł też dużo miodku.
Ze zdziwieniem zauważył, że smakuje jeszcze gorzej niż ten, który jadał razem z Lusią.
Coraz bardziej tęsknił za swoją różową przyjaciółką, nawet za jej śpiewem o poranku,
który dawniej tak bardzo go denerwował.
Lusia w tym czasie mieszkała w domku, na początku była zadowolona, że jest w nim
sama. Miała mnóstwo miejsca tylko dla siebie i nie musiała dzielić się miodkiem.
Ulubiony przysmak nabrał jednak bardzo gorzkiego smaku. Bardzo szybko Lusia
zaczęła tęsknić za Brunem. Brakowało jej nawet chrapania dużego misia, z którego
wcześniej tak bardzo się śmiała.
Być może misie już nigdy by się nie spotkały, gdyby nie to, że pewnego dnia wpadł
im do głowy ten sam pomysł. I tak Bruno i Lusia wybrały się na poziomkową polanę.
Jakież było ich zdziwienie, gdy oprócz owoców znalazły tam siebie. Przez chwilę stały
onieśmielone. Po czym na polanie zabrzmiało głośne PRZEPRASZAM i stęsknione
misie rzuciły się sobie w ramiona. Zrozumiały, jak niemądre były ich kłótnie i jak
dobrze znów być razem.
Teraz w domku nieopodal lasu, gdzie w korytarzu chybocze się lampa, a w szafie wisi
mały kubraczek, mieszkają Bruno i Lusia. Dwa misie, które bardzo różnią się od siebie
i bardzo się kochają. Szanują siebie nawzajem i razem zajadają bardzo, bardzo słodki miód.

Alicja i Michał
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Jeszcze w szkole się poznali,
Nie od razu pokochali,
Trochę czasu minąć musiało,
Aż tych dwoje znowu się spotkało,
Wtedy iskra przeskoczyła,
A w ich sercach miłość zagościła...
Tak to wszystko się zaczęło...

Z

OPOWIEŚĆ O MISIOWEJ RODZINIE

Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami, w krainie, gdzie piękny pałac się
wznosi, wychowali się Miś Michał i Misiowa Ania. Miłość ich połączyła wielka. Miś
Michał się szkolił, Misiowa Ania studiowała, mieli swoje zajęcia, ale każdą wolną
chwilę spędzali razem, a ich miłość rosła i rosła... Los jest przewrotny i wystawia nas
na próby. Miś musiał wyjechać do pracy za siódmą górę, za siódmą rzekę, gdzie Bałtyk
swoją głębię roztacza. Misiowa para bardzo za sobą tęskniła, Ania wciąż z ponurą miną
smutna chodziła. Minął rok i Misiowa para wzięła bajkowy ślub, wszyscy bardzo się
cieszyli i od tego czasu Ania i Michał mieszkają razem w krainie, gdzie Bałtyk głębię
swą roztacza. Daleko od rodziny trochę tęsknili, ale szczęśliwi, bo mieli siebie, nowych
przyjaciół, nową pracę. Tak mijały dni, miesiące …. Urządzali swój domek, a w tym
domku jakoś tak cicho, jakoś tak mało kolorowo. Misiowa para bardzo chciała mieć
dziecko, to było ich największe marzenie, ale ich rodzina się nie powiększała. Martwili
się i smucili, postanowili udać się do mądrego doktora Sowy. Doktor dwoił się i troił,
robił badania i różne wyniki, dawał tabletki, a nawet zastrzyki…. I nic nie pomagało.
Smutne Misie postanowiły udać się do Bocianiego Ośrodka. Przed spotkaniem z Panią
Bocianową byli trochę wystraszeni, ale pełni nadziei, że tu odnajdą swojego maluszka.
Pani Bocianowa, widząc Misiową rodzinę, powiedziała:
‑ DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE, CZEKALIŚMY NA WAS.
W Bocianowym Ośrodku Misiowa rodzina dowiedziała się, że muszą się nauczyć być
rodzicami, że zostaną poddani kilku próbom. Pani Bocianowa powiedziała MISIOWEJ
RODZINIE, że ich dziecko już gdzieś jest i teraz wszystkie bociany będą go szukać.
Wtedy Misiowa rodzina poczuła wielką radość, a w sercu takie ciepło, jakby jakiś
maluszek tam już zamieszkał. Pani Bocianowa zadała Misiom bardzo ważne pytanie:
‑ Czy wasze serduszka pomieściłyby miłość dwóch maluszków?
Misie zgodnie pokiwały twierdząco głowami i powiedziały:
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‑ TAK... TAK..!!!
Misiowa para przeszła wszystkie próby, z radością i nadzieją udali się do szkoły dla
przyszłych rodziców, gdzie poznali inne pary, które też bardzo chcą mieć maluszka:
rodzinę Wiewiórek, rodzinę Kotków, rodzinę Żyrafek, rodzinę Krecików, rodzinę
Motylków, rodzinę Króliczków, rodzinę Piesków, rodzinę Kaczuszek.
Pilnie się uczyli,
Bardzo się polubili.
Wzajemnie się wspierali,
I sobie kibicowali.
Teraz wszyscy o adopcji czytają,
Z nadzieją każdy telefon odbierają.
Domki swoje urządzają,
Na przybycie dzieci bardzo czekają.
Mamy zabawki, ciuszki, poduszki wybierają,
Tatusiowie pokoiki remontują i bardzo się starają.
Wszyscy maluszków oczekujemy,
W grupie na Facebooku lepiej się poznajemy.
Z utęsknieniem czekamy, aż bocian przyleci,
Bo bardzo chcemy mieć już w domu swoje dzieci.

Anna i Michał
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A

Bajka o dwóch pieskach,
które się rozstały

Ajka powoli zaczęła otwierać oczy, mrużąc je cały czas i jednocześnie starając się
rozpoznać, co też się przed nią znajduje. Obracała delikatnie głową na wszystkie strony.
‑ A więc tak wygląda świat.
Czuła się bezpiecznie i spokojnie. Przysunęła pyszczek w stronę małej włochatej
kulki, która leżała obok niej.
‑ To musi być moja siostra – pomyślała.
Znała jej zapach od kilku dni. Były nierozłączne, wtulone w siebie od dnia narodzin.
Miały takie same łapki i zakręcone ogonki. Różniło je tylko umaszczenie. Ajka była
biała, jej siostra Gabi czarna.
‑ Ej, wstawaj, otwieraj oczy, musimy poszukać mamy.
Gabi powoli zaczęła odklejać jedną powiekę.
Od tej pory jadły, bawiły się i żyły beztrosko jedna obok drugiej. Czas mijał im na
rozmowach z mamą, ganianiu za gumową piłką i wspólnym spaniu po każdym posiłku.
Były pewne, że to się nigdy nie zmieni. Razem czuły się bezpieczne i szczęśliwe.
Aż do dnia, w którym jedna z nich niespodziewanie zniknęła.
Ajka wróciła z podwórka i jak zawsze zaczęła szukać Gabi. Przebiegła przez
wszystkie pokoje, zajrzała pod łóżko i do pralki, pod stół i za fotel, ale jej siostry
nigdzie nie było.
Usłyszała wołanie właścicieli. Pobiegła radośnie myśląc, że to z pewnością pora
karmienia i Gabi zaraz też się pojawi. W drzwiach stali jednak jacyś dziwni ludzie,
a jej siostry wciąż nie było.
Podbiegła do niej mała dziewczynka i wzięła ją na ręce. Zaczęła mocno głaskać
i przytulać. Włożyła ją do dużego wiklinowego kosza i wyniosła z domu. Wsiedli
w samochód i odjechali.
Ajka nie mogła zrozumieć, dlaczego gdzieś ją zabierają, kim są ci ludzie i gdzie jest
jej siostra. Po raz pierwszy w życiu poczuła się bardzo smutna, nie mogła odeprzeć od
siebie myśli, że rozstały się z Gabi na zawsze.
Musiało minąć kilka dni, zanim odzyskała radość życia. Trudno było się długo
gniewać, kiedy dziewczynka imieniem Ula przynosiła jej do jedzenia najlepsze
smakołyki. Mogła spać z nią razem w pokoju i bawić się, tak jak kiedyś ze swoją
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siostrą. Strach, że już nigdy nie będzie tak jak kiedyś, powoli zaczął mijać, a nowe
miejsce jej życia stawało się coraz bardziej przyjazne i bezpieczne. Pokochała mocno
swoich nowych właścicieli i czuła, że jest też dla nich ważna. Przecież nie pozwoliliby
jej siedzieć na kanapie, gdyby tak nie było i kłaść się im na kolanach, kiedy tylko miała
na to ochotę. Jej nowy dom okazał się wspaniały.
Często wychodziła na długie spacery. Miała swoje ulubione miejsca. Kroczyła
zawsze dumnie przy boku dziewczynki, która dorastała razem z nią. Najchętniej nigdy
by się z nią nie rozstawała.
Pewnego dnia Ula wpadła do domu, krzycząc od samego progu:
‑ Ajka, Ajka, szykuj się, idziemy do mojej przyjaciółki, będziesz zachwycona, ona
też ma pieska!
Przejechały kawałek autobusem. Ajka na kolanach Uli, z nosem w szybie. Ogon nie
przestawał jej się ruszać ze szczęścia. Zabawa z ludźmi to jedno, ale zabawa z innym
psem to dopiero frajda :)
Dom, w którym mieszkała przyjaciółka Uli, był ogromny i otaczał go piękny ogród.
Ajka nie wytrzymała i wyrwała przed siebie, w stronę czarnego psa goniącego po
trawniku piłkę. Zatrzymała się nagle jak zaczarowana …
‑ Niemożliwe, przecież to jest Gabi!!!
W małej główce Ajki pojawiło się nagle mnóstwo myśli i wróciło mnóstwo
wspomnień. Czarny piesek stracił nagle zainteresowanie piłką i podbiegł do przybyłych
gości. Siostry rozpoznały się natychmiast. Zaczęły razem ganiać w kółko, turlać się po
trawie i skakać ze szczęścia.
‑ Gabi, jak to możliwe??? Co Ty tutaj robisz? Myślałam, że już nigdy Cię nie
zobaczę. Zniknęłaś tak nagle. Długo przeżywałam nasze rozstanie.
‑ Nie mogłam Cię znaleźć, żeby się pożegnać. Byłaś gdzieś na zewnątrz, kiedy po
mnie przyjechali.
Pieski biegały po ogrodzie, opowiadając sobie wzajemnie historię, jaka ich spotkała.
Zaraz po pojawieniu się w nowych domach obu im było ciężko i smutno, ale z czasem
każdy dzień przynosił coraz więcej radości i chwil pełnych beztroski i miłości.
‑ Chodź, pokażę Ci, jakie mam cudowne legowisko i ile zabawek – Gabi zaczęła
ciągnąć Ajkę w stronę domu.
‑ Może uda nam się przekonać ludzi, żebyś została razem ze mną.
Tylko że Ajka wcale nie chciała zostawiać Uli samej. Mimo ogromnej radości
z ponownego spotkania z siostrą czuła, że każda z nich ma już swój własny dom i oba
są równie wspaniałe i dla każdej z nich jedyne.
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Ich ponowne spotkanie po kilku latach uświadomiło im, że dom jest tam, gdzie
czują się kochane i ważne. Jest blisko tych, którzy codziennie się z nimi bawią, karmią
je i przytulają. I nawet, kiedy coś napsocą, to nikt się na nie długo nie gniewa. A jak
noc jest straszna i ciemna, to można się chować pod kołdrę i przytulić do śpiącej Uli.
Każda z nich w swoim domu czuła się bezpieczna i szczęśliwa i żadna z nich nie
chciała tego zmieniać.

Edyta i Bartłomiej
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D

Kraina Wróżek

Dawno, dawno temu, za wieloma lasami, za wieloma górami i za wieloma rzekami
było sobie królestwo. Mieszkali tam sami szczęśliwi ludzie. Król i królowa dbali
bowiem o każdego poddanego. Panował tam spokój i dostatek. Świat ludzi i zwierząt
współgrał z przyrodą, dzięki czemu żadna istota nie cierpiała z powodu głodu ani
bólu. W tym bajkowym świecie para królewska była szczęśliwa, ale od pewnego
czasu odczuwała jakąś pustkę. W ich sercach było dużo radości, ale zdawałoby się,
że pomimo całego dobra, jakie ich otaczało, ciągle im czegoś brakowało. To dziwne
uczucie wzrastało na sile. Dni wydawały się być coraz dłuższe i smutniejsze.
Król i królowa postanowili, iż udadzą się do Krainy Wróżek. Tam mieszkały bardzo
mądre istotki o dobrych sercach i kolorowych skrzydełkach. Para królewska miała
nadzieję na uzyskanie pomocy w związku z ogarniającą ich samotnością. Droga była
długa i trudna. Kilka dni jechali powozem królewskim krętymi ścieżkami przez góry.
Potem ciemną nocą przedzierali się konno przez straszny las. Na koniec już pieszo
w obstawie dworek król z królową weszli do Krainy Wróżek. Kraina urzekała swoim
pięknem. Krajobraz wypełniony był zielenią trawy, błękitem nieba i wielokolorowymi
kwiatami, jakich dotąd nikt z nich jeszcze nie widział. Po przemierzeniu kilku
kilometrów w tak barwnej krainie postanowili odpocząć pod jednym z wyniosłych
drzew. Tam posilili się słodkimi jagodami, które rosły nieopodal. Pragnienie ugasili
wodą ze strumyczka i ruszyli dalej. Mijali stada zwierząt wypasających się na łąkach
oraz ptaszki, które akurat budowały gniazda, by w nich założyć rodzinę. Para królewska
była urzeczona pięknem otaczającej ich przyrody, ale także dostrzegała w świecie
wróżek pewną prawidłowość. Tam każda para, czy to były żabki, czy króliczki –
wszyscy zakładali swoiste domki, oczekując na swoje potomstwo. Wtedy zrozumieli,
że w ich życiu brakuje małego królewicza bądź księżniczki, którzy zapełniliby pustkę
w ich sercach. Nie zawrócili, lecz tym pośpieszniej udali się do chaty wróżek. Tam
czekała na nich już świta kolorowych, skrzydlatych istotek. Opowiedzieli wróżkom
swoją historię. One zaś ich wysłuchały i obiecały pomóc. Zaleciły jednak, by wrócili
do królestwa i czekali na wieści. Zbliżała się już noc, więc wróżki zapewniły godny
spoczynek gościom. Rano, po obfitym śniadanku, para królewska wraz z orszakiem
druhen wyruszyli w drogę powrotną. Szczęśliwi i pełni nadziei dotarli do zamku. Po
drodze, odwiedzając poddanych, opowiadali o niezwykle pięknej Krainie Wróżek.
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Pewnego dnia królowa otrzymała depeszę, którą przyniósł w dziobie gołąb pocztowy.
List nadany był przez wróżki. W treści listu zapisana została informacja o zbliżającym
się niezwykłym wydarzeniu – wizycie wróżek w ich królestwie. Król z królową nakazali
wysprzątać zamek i dziedziniec oraz przygotować uroczystą biesiadę z tej okazji. Kiedy
słońce ukazało się najwyżej na niebie, w bramie dworku zjawiła się świta wróżek
z zawiniątkiem. Dworzanie wraz z rycerzami broniącymi granic zamku bezpiecznie
doprowadzili gości do sali tronowej. Tam król z królową czekali na nich przy bogato
zastawionym stole. Ale ku ich zaskoczeniu wróżki nie przybyły same, lecz wraz
z maleńką istotką, dzieciątkiem zawiniętym w milutki kocyk. Uśmiechało się do pary
królewskiej zza turkusowej falbanki, a oni poczuli przypływ miłości i radości, jakiej
nigdy nie zaznali. Pokochali je od razu, a magiczne, skrzydlate istotki przyznały, iż
przybyły właśnie na zamek, by połączyć ich w rodzinę. Wiedziały, że dzieciątko będzie
bezpieczne i kochane przez całe życie. I tak było. Życie na zamku odtąd już nigdy nie
było nudne ani smutne. Od rana do zmierzchu słychać było śmiech i odgłosy zabawy.
Wróżki tego pamiętnego dnia opowiedziały także historię, jak niemowlę znalazło się
w ich chatce, ale to już inna historia...

Król Paweł i Królowa Asia
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Bajka o księżniczce,
która chciała zostać rycerzem

Gdzieś daleko stąd leży piękna dolina pośród lasów, jezior i gór. A w tej dolinie
potężne królestwo, którym władał król Pawlus wraz z królową Agnes. Starali się oni
rządzić sprawiedliwie tak, aby każdy był szczęśliwy i zadowolony.
Mieli małą córeczkę – księżniczkę Gabrielę, nazywaną przez wszystkich
pieszczotliwie księżniczką Gabi. Była ona oczkiem w głowie swoich rodziców.
Czekali na jej pojawienie się w ich życiu wiele lat. Lat nadziei i rozczarowań, lat
przepełnionych wiarą i zwątpieniem. Aż wreszcie zgodnie z przepowiednią wróżki
Sesil, przyszedł ten dzień i Gabriela na stałe zagościła w ich życiu.
Ach, jaki to był cudowny dzień. Całe królestwo świętowało i cieszyło się, że król
i królowa mają wreszcie ukochaną córeczkę.
Gabi szybko rosła, stawała się śliczną i mądrą dziewczynką. Zadawała rodzicom
mnóstwo pytań na temat świata, ludzi i zwierząt. Wszędzie jej było pełno i chciała
wszystko wiedzieć, wszystkiego spróbować i dotknąć.
Pewnego dnia wybrała się wraz ze swoją przyjaciółką na spacer do lasu. Dziewczynki
postanowiły odwiedzić chatę starego czarownika, o którym było głośno w całym
królestwie. Był on mędrcem, lecz z powodu swojego zamiłowania do samotności
uchodził w królestwie za dziwaka i odludka. Dziewczynki znalazły chatę czarownika
i stanęły pełne obaw przed jej drzwiami. Przyjaciółka Gabi powiedziała:
‑ Boję się, uciekajmy – po czym obróciła się i uciekła.
Księżniczka zdziwiła się jej zachowaniem, lecz powiedziała do
siebie w duchu: „Ja się nie boję” i weszła do starej chaty.
‑ Czekałem na ciebie księżniczko – powiedział czarownik.
‑ Na mnie? – zdziwiła się.
‑ Tak, na ciebie. Wiem, dlaczego tu przyszłaś.
‑ Tak, ciekawe – odpowiedziała.
‑ Chcesz być rycerzem, prawda?
‑ Skąd to wiesz, przecież to moje najskrytsze marzenie! Marzenie, którego nigdy nie zrealizuję.
Tata mówi, że jestem jego księżniczką, chcem abym była słodka i czarująca. A mamusia ubiera
mnie w jedwabne, różowe sukienki, uczy grać na pianinie, śpiewać i zachowywać się jak
prawdziwa dama. Nie mogę ich rozczarować, przecież oni mnie tak kochają.
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Mag zbliżył się do Gabi i spojrzał jej w oczy.
‑ Przyłóż drogie dziecko rączkę do serca i posłuchaj, co ono ci mówi.
Idź zawsze za jego głosem, a ono sprawi, że spełnisz swoje marzenia
i nikogo tym nie skrzywdzisz, nawet jak będzie ci się wydawało, że jest
inaczej.
Gabi nie zrozumiała, o co chodzi magowi. Wróciła do domu i poszła
do łóżka. Przed snem przyłożyła rączkę do serduszka i powiedziała:
‑, Serduszko, powiedz mi, jak mam być rycerzem tak, aby nie zranić
nikogo, realizując swoje marzenia?’.
Zamknęła oczka i zasnęła.
Nazajutrz była piękna pogoda. Gabi obudziła się, wstała, zjadła śniadanie i poprosiła
mamę, aby pozwoliła jej ponownie pójść na spacer do lasu. Na spacerze rozmyślała
o tym, co powiedział jej stary mag. Aż tu nagle zobaczyła pisklę leżące pod drzewem.
‑ Ojej, biedactwo, pewnie wypadło z gniazda – pomyślała.
Zabrała więc ptaszka do domu. Medyk opatrzył zwierzątko, a gdy wyzdrowiało,
dziewczynka odniosła je do lasu i wypuściła. W drodze powrotnej zobaczyła króliczka,
który miał zranioną łapkę. Zabrała go do domu i opatrzyła z pomocą medyka.
Pomyślała, że skoro w lesie są zwierzątka, które potrzebują pomocy, to ona będzie im
pomagała. Poprosiła medyka, aby nauczył ją opatrywać zranione zwierzątka i od tej
pory sama się nimi zajmowała.
Król, widząc zaangażowanie córki, zlecił wybudowanie jej małego domku, który
nazwała „Domkiem zdrowiejących zwierzątek”.
Wkrótce księżniczka miała pełne ręce roboty: a to lisek z poszarpanym uszkiem, a to
zajączek ze złamaną nóżką, a to gołąbek ze zranionym skrzydełkiem.
Król bacznie obserwował to, co robi jego córka i pewnego dnia powiedział do
królowej:
‑, Wiesz moja droga, nasza córka jest dobrym, uczciwym, odważnym i pełnym
wrażliwości małym człowiekiem. Można powiedzieć, że ma wszystkie cechy
najprawdziwszego rycerza.’
‑ Powstań sir Gabrielo – powiedział król podczas pasowania pierwszej w historii
królestwa dziewczynki na rycerza.

Agnieszka i Paweł
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Z

ŻABIA PRZYGODA

Za górami, za lasami, za siedmioma stawami wraz z innymi żabkami żyła sobie
pewna para – pani Żabka Pyskatka i jej mąż Kumak Nizinny. Byli oni zgodnym
małżeństwem, któremu do pełni szczęścia brakowało malutkiej żabci. Pewnego
słonecznego dnia ich przyjaciel bocian o imieniu Klemens słysząc, jak utyskują z tego
powodu, rzekł do nich:
‑ Moi mili, latam dużo po świecie i wiele widziałem, stąd wiem, że czasami małe
żabki rodzą się w innym stawie niż powinny. Niedługo wyruszam do Afryki, więc
jeśli chcecie, rozejrzę się tu i tam, czy gdzieś nie ma żabki, która czeka na swoich
rodziców’.
‑ Tak, kochany bocianie, bardzo byśmy tego pragnęli – zgodnie wykumkali.
‑ Musicie jednak uzbroić się w cierpliwość – powiedział bociek, bo wrócę tu dopiero
na wiosnę.
‑ Dobrze, więc będziemy czekać na wieści od Ciebie – odparły żabki.
Minęła jesień, potem zima, aż wreszcie nastała upragniona wiosna. Pan Kumak
i pani Żabka odtąd codziennie wpatrywali się w niebo, wypatrując Klemensa.
Któregoś ranka para żab, jak co dzień po przebudzeniu, przeciągnęła się, szeroko
ziewnęła i przetarła swe wielkie oczęta. Nagle na błękitnym niebie ukazał się im biało
– czerwony ptak. Pani Żabka wyrechotała:
‑ Patrz mężu, to chyba nasz bocian.
‑ Tak, moja droga, to on – przytaknął pan Kumak.
Jakaż to była radość, gdy Klemens wylądował na łące przy ich stawie. Przywitał
się z nimi serdecznie i oznajmił, że ma dla nich nowinę. Opowiedział im, jak to za
pobliskim lasem w tęczowym stawie spotkał sympatyczną małą żabkę oraz mamę
małych kaczuszek, która się nią opiekowała.
‑ Aby lepiej poznać żabią ślicznotkę i kaczą rodzinkę, postanowiłem spędzić tam
trochę czasu – mówił dalej Klemens.
‑ Pewnego dnia, gdy brodziłem sobie w tamtejszym stawie, spod wielkiego,
unoszącego się na wodzie liścia kaczeńca zaczął nagle wydobywać się czyjś cichutki
płacz. Gdy podszedłem bliżej i uniosłem go dziobem do góry, zobaczyłem zielone,
zapłakane maleństwo. Spytałem więc: „Dlaczego płaczesz żabciu?”
Mała z początku nie chciała nic powiedzieć, aż w końcu się odważyła.
‑ Wiesz boćku – powiedziała – czasem wydaje mi się, że nie pasuję do tego miejsca.
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Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale kacza mama, choć jest dla mnie bardzo dobra
i się mną zajmuje, to jednak nie poświęca mi tyle czasu i troski, co swoim kaczuszkom.
I z tego powodu czuję się samotna i jest mi bardzo smutno.
‑ Klemensie, Klemensie – przerwali mu nagle ogromnie wzruszeni pani Żabka i pan
Kumak – dziękujemy Ci za Twoją opowieść, nie musisz już nic więcej mówić.
Zapadła chwila ciszy, po której jednogłośnie oznajmili, że czym prędzej wyruszają
w podróż swojego życia, by odnaleźć to maleństwo.
Podczas wyprawy spotykali różne zwierzątka i ptaki leśne, które im pomagały
i wskazywały drogę Wśród nich były trzy ciekawskie wiewiórki, które zadawały
im mnóstwo pytań: „skąd i dokąd idą oraz po co?” Cierpliwie im odpowiadali i szli
dalej. Na swej drodze spotkali też parę królików wraz z ich liczną gromadką dzieci.
Usłyszeli od nich opowieść o tym, jak to cudownie jest być rodzicem. Był też cwany
lis, który odradzał im dalszą drogę, mówiąc: „Nie wiem, czy to dobry pomysł, przed
wami bardzo długa podróż przez dziki las, nie wiecie, co was czeka”.
Żabki jednak się nie poddawały i szły dalej. Mijały kolejne dni i noce, kiedy to
o swojej obecności przypominały wilki, wyjąc głośno „Auuu”. Często też budził ich
tupot małych stupek jeży. Gdy byli już coraz bliżej swego celu, spotkali panią sowę.
‑ Witaj Pani Sówko! Od innych zwierzątek wiemy, że jesteś bardzo mądrym ptakiem.
Prosimy Cię więc, powiedz nam, skąd i czy będziemy wiedzieli, że żabka, o której
mówił bocian Klemens, jest naszym dzieckiem.
Na to pani sowa:
‑ Hu hu moi drodzy! Wiem, że gdy tylko się spotkacie, nie będziecie mieli
wątpliwości.
Wraz z nastaniem kolejnego pięknego dnia pani Żabka i pan Kumak wyszli z lasu na
łąkę, a tuż obok znajdował się tęczowy staw. Czym bliżej stawu byli, tym wyraźniej
docierał do nich najpiękniejszy rechot, jaki kiedykolwiek słyszeli. Zaś gdy wreszcie
przedarli się przez gęstą i wysoką trawę, im oczom ukazała się prześliczna mała żabka.
Od pierwszej chwili byli nią oczarowani, jej uśmiechem, pięknymi dużymi oczkami,
którymi się w nich wpatrywała, zaś serduszka im podpowiadały: „TAK, to nasza mała
żabka”.
Tęczowy staw przepełniła miłość, we trójkę radośnie to skakali, to kumkali.
Cudowny rechot małej tak ich urzekł, że zgodnie nazwali ją Żabką Rechotką.
Temu bajkowemu zakończeniu uważnie przypatrywał się siedzący na drzewie orzeł.
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Po chwili rzekł do nich:
‑ Przyglądam się wam już jakiś czas. Od Pani Sowy wiem, jak długą drogę
pokonaliście, by odnaleźć swoje maleństwo i jestem z was bardzo dumny. Życzę
waszej trójce, by każdy kolejny dzień był równie szczęśliwy, jak dzisiejszy.

Agnieszka i Paweł
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Historia o adopcji

Ta historia początek ma w czerwcu.
Poznał tata mamę i zachował ją w sercu.
Mama tatę pokochała, z nim razem zamieszkała.
Tak zaczęło się dziać wiele
I odbyło się wesele.
Mieszkanie już było, jednak szczęścia ubyło,
Bo choć dzieci chcieli, to ich nie mieli.
I szukali pomocy od rana do nocy.
Chcieli zostać rodzicami,
Lecz wciąż byli sami.
Rozglądali się wokoło i płakali niewesoło.
Mama ciągle w parku siedzi, tata zerka na te dzieci,
Co do mamy mówią „mamo” i do taty „tato”.
Choć uśmiecha się w te słowa, to wciąż w sercu smutek chowa
I wieczorem w domu, w smutku, płacze mama po cichutku.
Rano mama się uśmiecha i do taty rzecze:
„Może nasza córka już jest na tym świecie,
Może brzuchy pomyliła i gdzie indziej się urodziła”.
Teraz tylko taka rola ‑
Odnaleźć ją trzeba, to będzie Ola.
Więc ruszyli na wyprawę, przeszli przez wysoką trawę.
Przeszli mostów bardzo wiele i pomogli przyjaciele.
I na rękach swych trzymali maleńką dziecinkę Olinkę.
Gdy razem do domu przybyli, dziadkowie się bardzo ucieszyli.
Były uśmiechy, zabawy i oczywiście obawy.
Mama się ciągle uśmiechała i szczęśliwa była cała.
Tato całował w poliki i w głowie miał mętliki.
Ciocia zaraz przyleciała, w nianię się wcielała.
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Dużo gości było potem, a ja spać poszłam
Z moim nowym kotem.
Później to było już całkiem normalnie ‑
Ja, mama, tato, tak naturalnie.
Potem poszłam do przedszkola i mówili do mnie Ola.
Rower kusił, rolki, deska.
Nieraz poleciała łezka,
Bo kolana poździerane,
Ale mama kolana całuje,
A ja jej za to dziękuję.
A wieczorem do poduszki
Nasze małe pogaduszki.
Mama szepcze, że mnie kocha ‑
Dla mnie to wielka radocha.
I choć wiem, że jestem wybrana
I krucha jak porcelana,
Mama mówi: „Wiesz kochanie,
Choć nie miałam ciebie w brzuszku,
To nosiłam cię w serduszku”.
I tak sobie rozmawiamy:
„Gdzie tu szukać siostry teraz mamy...”

Julia i Krzysztof
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Słów kilka o ptasiej rodzince …

Za górami, za lasami, na polanie pewnej wiosny spotkały się dwie sikorki. Pan
Sikorek pięknie śpiewał, stroszył piórka, opowieści bajał, aż spodobał się Sikorce.
Kolejnej wiosny Sikoreczki ślubowały wieczną miłość i ruszyły w podróż życia.
Podróżowali, doświadczali, poznawali, potem uwili gniazdko i uzbierali zapasy.
Kolejne wiosny mijały w szczęściu, miłości i zapracowaniu.
W końcu najstarsza Sikora w rodzinie zapytała:
– A gdzie moje wnuczęta, Sikoreczki małe?
Sikorki podumały, pogadały i się sowy zapytały. Sowa mądra, wyuczona różne
hipotezy wysuwała, zioła podsuwała, w końcu skrzydła rozłożyła i w cierpliwość
uzbroić się kazała.
Sikoreczka zapłakała, pan Sikorek też posmutniał
– Czyżby taki los nasz, lecieć we dwoje przez życie?
Sikorka pomyślała, poradziła się innej sowy i postanowiła zadziałać inaczej. Sikorki
sprawiły sobie myszkę domową. Dbali o nią i bardzo kochali, zabierali ją na wszystkie
ptasie wycieczki, poświęcały jej cały wolny czas. Wiosny mijały, a myszka się starzała,
nie była ukochaną małą Sikorką. Państwo Sikorki posmutnieli. Nie odwiedzali już
mądrej sowy, radość i szczęście ustępowały pustce i zadumie. Zaczęli jeszcze więcej
pracować. I tak mijały dni i miesiące. Sikorki czekały i tęskniły.
Aż pewnej wiosny na ptasim targu pani Sikorka usłyszała od jaskółki, że w sąsiednim
lesie działają Bocianowe, które szukają rodziny dla osieroconych kukułek. Pani Sikorka
pomyślała, że to szansa dla nich i czym prędzej poleciała z mężem do sąsiedniego lasu.
Jakież było rozczarowanie ptaszków, gdy Bocianowa powiedziała, że trzeba długo
czekać, że trudno o małe kukułeczki, że dużo ptasich rodzin czeka. Sikorki ponownie
zapłakały, ale wróciły do Bocianowej i powiedziały, że będą czekać. Pani Bocianowa
była skrupulatna. Sprawdzała dokumenty, oglądała gniazdko, poznała myszkę domową,
testowała Sikorki, czy nadają się na rodziców kukułki, szkoliła je. A wszystko po to,
by kukułka miała najlepszych rodziców i dom na świecie. Gdy Sikorki zaliczyły już
wszystkie egzaminy, Bocianowa kazała czekać na gołębia pocztowego z wiadomością.
Sikorki czekały, czekały i czekały... Nastały w ich życiu spokój i harmonia. W końcu
wiedzieli, co się wydarzy, choć nie wiedzieli, kiedy. Czekali na gołębia i swoją
upragnioną kukułeczkę.
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Następnej jesieni pani Sikorka źle się poczuła i udała się do pana sowy, który
posłuchał, pobadał i orzekł:
– Musicie jeszcze poczekać dwie wiosny na swoją małą kukułeczkę!
Sikorki posmutniały i zapytały:
– Dlaczego, panie doktorze? Co się dzieje? Coś złego?
Pan sowa uśmiechnął się i orzekł:
– Bo na wiosnę wykluje się wasza mała sikoreczka!!!
Sikorki nie mogły uwierzyć w nowinę. Dumały, co zrobić, jak to możliwe. Poczuły,
że zawiodły maleńką kukułkę, smuciły się. Powiedziały o nowinie babci …
A babcia Sikora rzekła:
– Tak miało być! Musicie jeszcze poczekać na swoją kukułeczkę. Pani Bocianowa już
będzie wiedziała, co zrobić. Głowa do góry!
I tak pani i pan Sikora czekają, cierpliwie czekają na maleńką sikoreczkę i kukułeczkę.
A jak już się doczekają, to będą żyli długo i szczęśliwie.
Morał z bajki taki – „Cierpliwość jest kluczem do szczęścia”.

Państwo Sikory
Tomek i Justyna
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Marzenie niedźwiadków

Dawno temu w pięknym, zielonym lesie, nieopodal małej rzeczki, żyły sobie dwa duże
niedźwiedzki – Nela i Niko. Misie bardzo się kochały. Niedźwiadek Niko codziennie
rano przynosił swojej ukochanej Neli świeży miodek. Natomiast Nela gotowała ciepły
obiadek dla swojego ukochanego. Spędzali ze sobą dużo czasu. Największą frajdę
sprawiały im wspólne kąpiele w rzece, która przepływała blisko ich domku. Otaczało ich
wielu wspaniałych przyjaciół. Pani pszczółka Bulinka często odwiedzała niedźwiadki
w drodze na łąkę, gdzie rosły najbardziej pachnące kwiatki w okolicy.
Pewnego pięknego ranka, kiedy promyki słońca próbowały przedostać się przez
okna do domku, by otulić nimi mieszkańców, na świecie pojawił się mały miś.
Niedźwiedzica Nela urodziła malutką Misię. Miała piękne niebieskie oczka, malutki
nosek i była całym szczęściem swoich rodziców. Niedźwiadki bardzo się cieszyły,
że mają cudowną rodzinkę. Misia szybko dorastała, każdego dnia stawała się coraz
piękniejsza i mądrzejsza. Jej największym marzeniem było mieć małego braciszka
misia. Pomimo że niedźwiadki bardzo ją kochały, ona czuła się samotna, nie miała się
z kim bawić, kopać w piasku i biegać po polanie.
Mama Miś i tata Miś długo czekali na małego synka, ale on ciągle nie pojawiał
się na świecie. Pewnego mroźnego dnia, kiedy za oknem prószył śnieg, rodzinka
Niedźwiadków siedziała sobie w domku przed ciepłym kominkiem, popijając słodki
napój z miodku. Nagle mieszkańcy usłyszeli cichutkie pukanie do drzwi. Odważny tata
niedźwiedź otworzył nieznajomym. Ujrzał zmarzniętą i chorą Panią Miś trzymającą
w ręku wiklinowy koszyczek otulony kocykiem z liści, pod którym spał sobie malutki
miś. Nieznajomi znaleźli schronienie. Nela zaparzyła gorącą czekoladę, a Niko dołożył
drzewa do kominka.
Tego wieczoru, kiedy małe misie posnęły, Nela, Niko i nieznajoma długo rozmawiali.
Opowiedziała im o swojej trudnej sytuacji i poprosiła gospodarzy o pomoc w opiece nad
jej synkiem. Mama Nela i tata Niko wiedzieli, że nie mogą odmówić chorej nieznajomej,
która nazajutrz opuściła rodzinę niedźwiadków. Spełniło się wielkie marzenie Neli
i Niko o posiadaniu synka. Riko – bo tak dali mu na imię nowi rodzice – był wesołym,
ślicznym niedźwiadkiem, który skradł wszystkim serca. Od tamtej pory w domu misiów
zawitała wielka radość, harmonia, spokój i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

Ania i Bartek
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Bajka o dziewczynce

D

Dziś opowiem
Ci bajeczkę,
będzie krótka, ale Twoja.
O miłości i nadziei,
o czekaniu i spełnieniu,
o dziewczynce bardzo małej,
co zgubiła się swej mamie.
Ale zaraz, od początku…
Dusze dzieci krążą w niebie,
jest im błogo i przyjemnie,
śpią w obłoczkach, gwiazdki łapią
lecz nas – ludzi obserwują,
gdy wypatrzą swoją mamę, to na ziemię chętnie skaczą.
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I tak było z tą dziewczynką…
Wcześnie rano, przed śniadaniem wypatrzyła swoją mamę,
Tato również się spodobał,
a brat… pomyślała… Starszy brat to fajna sprawa,
więc się długo nie zastanawiała.
Szybko więc skoczyła z chmurki.
Pech był jednak niesłychany,
bo wiatr zerwał się niechciany.
Przez tą całą zawieruchę nie w ten brzuszek wskoczył duszek.
Pani ta się ciut zdziwiła, jednak bardzo dzielna była
I dziewczynkę urodziła.
Dała imię, nakarmiła,
nowe śpioszki jej kupiła,
lecz wiedziała, że gdzieś w świcie jest braciszek, mama, tata,
którzy dziewczynkę bardzo kochają i codziennie jej szukają.
Bardzo smutni i zmartwieni wyczekują, wypatrują,
miejsca w sercach jej szykują.
Więc się znowu odważyła,
dobre wróżki poprosiła, by pomogły tej dziewczynce znaleźć mamę, tatę, brata.
Dobre wróżki – czarodziejki szybko bardzo zadziałały
i córeczkę jej rodzinie przekazały.
Radość była niesłychana z tego wyczekiwanego spotkania.
Nasza córcia się znalazła!
Wymarzona, wytęskniona.
W naszych sercach narodzona.
Skrzywdzić jej nie damy nigdy i już zawsze będzie z nami,
bo tak bardzo ją kochamy.
I tak kończy się bajeczka o dziewczynce bardzo małej, co znalazła swoją mamę.

Mama, Tata, a specjalna ilustracja od Brata
Magda, Sebastian i Dawid
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Bajka o Króliczku, który robił bałagan

W

W Bajecznej Krainie,
gdzie czas spokojnie płynie,
gdzie wszyscy żyją w zgodzie i radości,
gdzie nie brakuje przyjaźni i miłości,
żył w norce pod drzewem mały Króliczek z rodziną,
który w okolicy z niechęci do porządku słynął.
Wraz z Króliczkiem Tata Królik mieszkał
i właśnie on rolę czystości i harmonii podkreślał.
Mieszkała tam także dobroduszna Królikowa Mama,
która często Króliczkowi w pokoju sprzątała sama.
Miał Króliczek także siostrzyczkę małą,
Stale wesołą, uśmiechniętą i śmiałą.
Rodzice Króliki dawali dzieciom miłość i przekazywali swe mądrości,
a ich mieszkanie znane było z zapachu ciasta i czystości.
Wyjątkiem był Króliczka pełen bałaganu i nieporządku pokój.
Pomimo próśb i tłumaczeń wolał on leniuchować i chciał mieć spokój.
Biedna Mama, patrząc na to, bezradnie ręce rozkładała,
lecz rzeczy swego leniuszka nadal porządkowała i układała.
Zabawki, książki, ciuchy – wszystko było na ziemi.
Myślała wtedy Mama: „To się nigdy nie zmieni”.
A jej synek radosny wracał po szkole do domu
i znów robił nieład, nie mówiąc nic nikomu.
Razu pewnego Króliczek młotka potrzebował,
gdyż karmnik dla ptaków zawzięcie budował.
Tata Królik użyczył i zaczął pouczać:
„Pamiętaj synku – należy oddawać, jak chce się pożyczać…”,
lecz Króliczek nie słuchał, bo już był w swym pokoju
i znów robił rozgardiasz, będąc w radosnym nastroju.
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Gdy wreszcie skończył, patrzy, a w tym chaosie młotek się zawieruszył
i mimo poszukiwań, nie znalazł go, a tata był zawiedziony i się obruszył.
Dnia następnego siostrzyczka Króliczka po domu motylka goniła,
nagle w pokoju brata potknęła się, upadła i w nóżkę zraniła.
A wszystkiemu winien był bałagan, jaki tam panował,
Króliczek zrobił go rano, gdy do szkoły się szykował.
Gdy wrócił po lekcjach – wszyscy w domu byli,
siostrzyczka nadal płakała, a Rodzice się smucili.
Z przykrości Króliczek za stołem się schował,
wstyd mu bardzo było, iż tak się zachowywał.
Przeprosił szczerze swych bliskich, przestępując z nogi na nogę
i dodał z powagą: „Od dziś dbam o porządek, jak tylko mogę!”
Rodzice, wierząc w słowa swego syna, uszy spuścili
i wreszcie czując ulgę, z całej siły go przytulili.
Przytuliła go i siostrzyczka mała,
bo ona także swego brata kochała.
Odtąd Króliczek nauki Rodziców potrafi docenić.
Jak można robić coś lepiej, to dlaczego tego nie zmienić?
A bałagan, to naturalne, że czasami się zdarza,
ale i błyskawicznie znika, więc nikomu już nie przeszkadza.

Magda i Łukasz
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Bajka dla dziecka, które boi się dentysty
O tygrysku Tupciu

W

W miasteczku Tygrysowym w pięknym domku mieszkał sobie mały Tupciu z rodzicami.
Był on miłym, wesołym i zabawnym tygryskiem, który strasznie bał się dentysty.
Pewnego słonecznego ranka Tupciu obudził się bardzo wcześnie i poczuł, że z jego
buzią stało się coś strasznego. W lustrze zobaczył spuchnięty policzek, a w środku
bolący ząb. Szybko pobiegł do rodziców, aby im o tym powiedzieć.
‑ Mamo, tato! Boli mnie ząb! Ałła! Aaaa…
‑ Podejdź tu synku i otwórz buzię. Zobaczę, co się tam dzieje – powiedziała mama,
która zobaczyła zepsutego ząbka i zaczerwienione, spuchnięte wokół niego dziąsło.
‑ Musimy koniecznie pojechać do dentysty! – wtrącił tata, który przyniósł synkowi
kubek gorącego kakao.
‑ Wobec tego idę zadzwonić do Pani doktor, aby umówić cię na wizytę! –
dopowiedział.
Tupciu zrozumiał, że wizyta u stomatologa jest konieczna. Ale jak tata mówił, to
wcale nie brzmiało, jakby to było coś fajnego. Mały tygrysek rozpłakał się.
‑ Ale ja nie pojadę, boję się dentysty! – krzyknął.
‑ Skarbie, ale dlaczego nie chcesz jechać? Przecież nigdy tam nie byłeś i nie wiesz,
jak tam rzeczywiście jest – powiedziała mama.
‑ A muszę jechać do stomatologa? Przecież wam mówię, że bardzo się boję! U mnie
w klasie kolegę też bolał ząb i nie pojechał do dentysty! – wrzasnął Tupciu.
Przerwała mu mama:
‑ Synku, wiem, że boisz się wizyty u pani doktor Tygrysowej, ale jeżeli nie
pojedziemy do niej dziś z bolącym zębem, będzie jeszcze gorzej.
Małemu tygryskowi po wysłuchaniu mamy wcale nie zrobiło się lepiej, wręcz
przeciwnie ‑ogarnął go strach. Poczuł, jak zaczynają mu drżeć łapki i nóżki. Pobiegł
do swojego pokoju, położył się na swoim łóżku i znów zaczął płakać.
Usłyszała go mama, która przyszła do niego, aby go troszkę wesprzeć i pocieszyć.
‑ Skarbie mój, proszę, przestań już płakać. Masz tu chusteczkę, wytrzyj nosek i posłuchaj.
Mały tygrysek spojrzał na nią, uspokoił się troszkę i postanowił posłuchać, co ma
mu do powiedzenia.
‑ Opowiem ci moją historię z pierwszej wizyty u dentysty: „Pewnego dnia, będąc
jeszcze dzieckiem, ukruszył mi się ząb. Konieczna wtedy była wizyta u stomatologa
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i jego pomoc. Pojechałam do przychodni wraz z rodzicami, weszliśmy wszyscy do
gabinetu, usiadłam na fotelu i od razu ze strachu zaczęłam płakać, krzyczeć i tupać
nóżkami. Wtedy pani doktor stanęła nade mną, uśmiechnęła się i powiedziała:
‑ Elzo, wiem, że się boisz, ale dam ci znieczulenie i nic nie poczujesz. Wierzę, że
jesteś dzielną tygrysicą.
Po tych słowach uspokoiłam się, otworzyłam buzię, a pani doktor dała mi
znieczulenie i plombą uzupełniła brakujący ubytek zęba. Cały zabieg trwał może pięć
minut i tak jak obiecała mi wcześniej, rzeczywiście nic nie bolało.
W nagrodę dostałam naklejkę z napisem Dzielny pacjent.”
Po wysłuchaniu tego Tupciu uspokoił się, przestały drżeć mu łapki i nóżki.
‑ Dobrze mamusiu, pojadę, ale ty z tatusiem wejdziecie ze mną do gabinetu?
‑ Oczywiście kochanie!
‑ Wiesz co, już się uspokoiłem. To kiedy pojedziemy do pani doktor? – zapytał Tupciu.
‑ Bądźcie gotowi za 10 min, idę po samochód i będę na was w nim czekał – powiedział tata.
Mały tygrysek wraz z mamą szybko zmienił garderobę, zamknęli drzwi, wsiedli do
auta i pojechali do stomatologa.
Na miejscu w przychodni mały tygrysek znalazł książeczki i gazetki, które zaczął
przeglądać i czytać, aby tylko nie myśleć o zębie. Nadeszła kolej na niego. Wraz z rodzicami
wszedł go gabinetu. Zdziwił się troszkę, bo tam było bardzo kolorowo i przytulnie. Na
środku sali na stoliku stał duży ząb, który przykuł jego uwagę. Pani doktor przywitała się
ze wszystkimi i poprosiła małego tygryska, aby usiał na fotelu. Tupciu zrobił tak, jak mu
kazała. Pani stomatolog Tygrysowa zajrzała do jego buzi i powiedziała:
‑ Tupciu, muszę wyrwać tobie tego zepsutego ząbka. Ale spokojnie, dam ci znieczulenie
i obiecuję, że nic nie poczujesz. Wierzę, że jesteś odważnym i dzielnym tygryskiem.
Wyrwanie ząbka rzeczywiście trwało chwilkę. Tygrysek był bardzo dzielny, nawet nie
pisnął. W nagrodę otrzymał medal za odwagę i za to, że był bardzo grzeczny. Pani doktor
dała mu także pastę ze szczoteczką, aby codziennie dbał o swoje ząbki. Po powrocie do
domku Tupcio bardzo podziękował mamusi za wsparcie, a rodzice pochwalili malucha
i powiedzieli, że są z niego bardzo dumni. Dali mu wielkie całusy. Od tej pory mały
tygrysek dbał o zęby i regularnie chodził na wizyty do dentysty, a strach już się nie
pojawiał. Mały Tupcio wiedział już, że wizyta u stomatologa to nic strasznego.

Przyszli rodzice
Justyna i Mariusz
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Samotny wilk

Za siedmioma górkami, za siedmioma lasami, czyli nie tak daleko od nas, a właściwie
tuż za rogiem, w Lodowej Krainie pośród lasu był sobie Lodowy Zamek. Jak to z zamkami
bywa, mieszkali w nim Król i Królowa, którzy bardzo się kochali. Zamek był idealny –
posiadał wiele komnat, wiele złota w skarbcu, a spiżarnie pełne – nigdy nie wiadomo,
jak długa mogła być zima. Król często jeździł do odległych krain w poszukiwaniu
egzotycznych kosztowności, by wciąż poszerzać bogactwa Zamku, zaś Królowa dbała
o Zamek i pobliskie lasy, po których często się przechadzała. Podczas takich spacerów
często spotykała Elfy Leśne, z którymi bardzo się przyjaźniła. Pewnego dnia Elfy były
bardzo niespokojne i chciały coś pokazać Królowej. Przestraszona Królowa pognała
z Elfami na drugi koniec lasu do jeziora, gdzie zauważyła małego samotnego wilka,
który bardzo płakał. Królowa szybko wzięła go na ręce i przytuliła, cały dzień siedziała
z nim na śniegu, doglądając jego wilczej mamusi, jednak ta się nie zjawiła. Po całym
dniu poszukiwań Elfy Leśne powiedziały Królowej, że wilcza mama gdzieś zginęła,
tym samym wilczek nie ma już nikogo. Przejęta Królowa postanowiła zaopiekować
się małym, biednym zwierzątkiem i zabrała go ze sobą do Zamku. Król, który również
kochał zwierzęta, bardzo ucieszył się z tego, jak Królowa dba o całą Lodową Krainę
i szybko wilk stał się ulubieńcem całego Królestwa. Wilczek szybko rósł, dużo psocił,
jednak najbardziej na świecie uwielbiał codzienne spacery po lesie. Podczas jednej
z takich wypraw z Królową i Królem zobaczył rodzinę wilków biegającą po polanie, do
których szybko pobiegł. Zabawom w berka z zającami nie było końca! Król i Królowa
zrozumieli, że wilczek jest już dużym wilkiem, że bardzo różni się od nich i może już
czas oddać go do lasu, w którym świetnie sobie radzi. Król i Królowa wrócili więc
sami do Zamku, kiedy nikt ich nie widział. Nocą Król i Królowa bardzo płakali, bo
tęsknili za swoim przyjacielem. Jednak nagle coś usłyszeli. Bardzo głośne wycie. To
wilk wrócił do domu i nie był sam. Bo jak się okazało, wilk też bardzo kochał Króla
i Królową, mimo że byli tacy różni, to oni byli jego Mamą i Tatą, a dom jest tam, gdzie
oni, a nie gdzie dziki las. Jak już wspomniałem, wilk nie wrócił sam. Przyprowadził
sobie jeszcze jednego wilka, a dokładnie wilczycę, by nie nudzić się podczas dalekich
wypraw Króla i Królowej tam, gdzie nie mógł być zabrany. I tak wszyscy z odległych
krain wiedzieli, że Król i Królowa to władcy, których słuchają i kochają nie tylko
ludzie i elfy, ale nawet dzikie zwierzęta.
Lody stopniały na lato, wiele motyli latało po lesie, panowało szczęście. Jednak
dzień, w którym Królowa przestraszyła się, że może stracić wilka pokazał jej, że
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tak naprawdę, mimo że mają z Królem wszystko – to nie mają nic. Bo w życiu nie
chodzi tylko o to, by mieć wielki Zamek, komnaty pełne złota i spiżarnie z jedzeniem.
W życiu chodzi o to, by Król znalazł sobie Królową, a potem mieć małe Księżniczki
i Księciów. A tego w Lodowym Królestwie nie było. Właściciele Lodowego Zamku
postanowili to zmienić. Pory roku się zmieniały, a ani Księżniczki, ani Księcia nadal
nie było. Król wzywał wielu magików, czarownice, nawet tych z odległych Krain,
daleko zza morza, żeby pomogli i powiedzieli, co zrobić, by mieć upragnione dziecko.
Jednak żadne magiczne napoje, kamienie ani talizmany nie pomagały. Księżniczki
ani Księcia w brzuszku Królowej wciąż nie było. Królowa z dnia na dzień była coraz
smutniejsza, jej oczy stały się zimne jak lód, czarne chmury na niebie ciągle krążyły nad
Zamkiem. Królowa nie śmiała się już nawet do Króla, który coraz bardziej się martwił.
Król posyłał jeźdźców po najdroższe skarby znane na tym świecie – futra, kamienie
zmieniające kolory, egzotyczne potrawy, nawet latające dywany i lampy z dżinami.
Jednak nic nie sprawiało, by na twarzy Królowej pojawił się dawny uśmiech, który
Król tak kochał. Nawet wilki zauważyły, że z Królową jest coś nie tak, nie chodziła już
tak często do lasu, nie śpiewała już z Elfami Leśnymi. Wilki rozumiały Królową, nikt
nie chce być przecież nieszczęśliwy. Powiedziały więc o wszystkim Elfom Leśnym,
a te obiecały pomóc. Jednego z najzimniejszych dni w roku Królową i Króla odwiedziła
Elfia Wróżka z dalekich krain. Królowa siedziała smutna w swych Komnatach, jednak
Elfią Wróżkę przyjął Król. Wróżka powiedziała Królowi o magicznym miejscu,
w którym wszystkie problemy Królestwa się rozwiążą, jednak Król i Królowa muszą
przygotować się na ciężką podróż, na której końcu będzie czekała specjalna Wróżka
w Srebrnej Chatce.
Król podziękował Wróżce za radę, ugościł po ciężkiej podróży i szybko pognał
do Królowej. Królowa, kiedy usłyszała o wszystkim, po raz pierwszy od dawna
uśmiechnęła się – przecież Elfy nigdy nie kłamią. Królowa w biegu spakowała
pare ciepłych ubrań, Król przygotował wilczy zaprzęg i ruszyli w drogę, zgodnie ze
wskazówkami na mapie od Wróżki. Podróż trwała sto dni, aż w końcu Król i Królowa
zmęczeni i przemarznięci dotarli do miejsca, gdzie miało się znajdować magiczne
miejsce i koniec ich problemów. Jednak Wróżka nie wiedziała, gdzie dokładnie mieści
się Srebrna Chatka, na mapie zaznaczyła tylko kawałek lasu. Król i Królowa stali
więc w ciemnym lesie i szukali Srebrnej Chatki. Jednak nigdzie jej nie było. Nagle
po środku mroku zauważyli fioletowe światełka, które wskazywały drogę. To Duszki
Leśne chciały pomóc Królowej i Królowi Wilków, bo poznały, że są dobrymi ludźmi.
Kiedy z ich pomocą Królowa i Król dotarli do niedużej Srebrnej Chatki, wyszła do
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nich Wróżka, która nazywała się Adopcja. Powiedziała, ze wszystkie ich problemy
się skończą, wie, że przeszli ciężką drogę, są dobrzy i bardzo się kochają, ale muszą
rozwiązać jej zagadkę. A brzmiała ona tak:
„Jak ściśniesz za mocno – to umrze. Jak złapiesz za lekko – odleci. Co to jest?”
Król i Królowa spojrzeli na siebie, zagadka wydała im się za łatwa. Przecież
wszystko, co żyje i ma skrzydła (ptaki, motyle, pszczoły, ważki) może odlecieć, gdy nie
przytrzyma się ich ręką albo można je skrzywdzić, za mocno ściskając. Jednak po chwili
zrozumieli, że może chodzi o coś mniej oczywistego. Spojrzeli na siebie i jednym głosem
odpowiedzieli: M I Ł O Ś Ć. Wróżka Adopcja uśmiechnęła się, kiwnęła głową i weszła
na chwilę do chatki. Wróciła do Króla i Królowej z małym zawiniątkiem mówiąc, że
dla nich odpowiedź była prosta i krótko się zastanawiali, dlatego to jest ich nagroda.
I tak Król i Królowa po raz pierwszy zobaczyli swoją córeczkę, małą Księżniczkę (imię
naszej córki). Rozpłakali się ze szczęścia, bo nie zawsze płacze się ze smutku, zaś Król
zobaczył, że w oczach Królowej pęka lód. Srebrna Chatka i Wróżka Adopcja nagle
gdzieś zniknęły, może potrzebował ich ktoś inny? Wilki zaczęły się niepokoić, były
już bardzo zmęczone i głodne, więc Król i Królowa i ich malutka Księżniczka wsiedli
do wilczego zaprzęgu i odjechali do domu. Nikt do końca nie wie, jak to możliwe,
ale droga do domu nie zajęła już stu dni, a zaledwie jeden. W komnatach Zamku
szybko przygotowano łóżeczko na miarę Księżniczki, Król posłał po najlepsze zabawki
z najdalszych zakątków świata, a Królowa kazała szykować najlepsze suknie i potrawy.
Lata mijają, a wszyscy w Królestwie nie mogą się nacieszyć tak piękną Księżniczką,
która sprawiła, że Król i Królowa znowu dużo się uśmiechają, czarne chmury nad
Zamkiem pojawiają się bardzo rzadko, a po lodowej zimie zawsze nastaje słoneczne
lato. I tak oto za siedmioma górkami, za siedmioma lasami, czyli nie tak daleko od nas
żyje Król, Królowa i Księżniczka (imię naszej córki), którzy odwiedzają codziennie
Elfy Leśne i których kochają wszyscy, nawet dzikie wilki, które nie odstępują ich na
krok, a szczególnie łóżeczka Księżniczki.
Ale to nie koniec historii, bo mała Księżniczka rośnie, widzi, jak Tata Król ma Mamę
Królową, wilk ma wilczyce i myśli, że może porozmawia o tym z Mamą i Tatą, że
trochę jej samotnie. Wtedy Król i Królowa na pewno znów odwiedzą Wróżkę Adopcję,
a w Zamku pojawi się mały Książę – ktoś, kto będzie tak bardzo podobny do Małej
Księżniczki i sprawi, że mała Księżniczka nigdy nie poczuje się inna i trochę samotna
tak, jak kiedyś mały wilczek.

Ada i Łukasz
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Wiersze dla Ciebie

Słoneczko rano wstało, księżyc już dawno śpi,
Ptaszki zaćwierkały, że czekasz na nas Ty.
Na niebie chmurki wolno płyną,
My patrzymy z radosną miną.
Widzimy – leci bocian po niebie,
Niesie nam w beciku Ciebie.
Nasze serca szeroko się otwierają,
Od progu wiedzą, że Cię pokochają.
Rodzina cała, w komplecie będzie
I będzie wesołe dla Ciebie przyjęcie,
A gdy wieczorem znowu księżyc zaświeci,
Malutki ptaszek do Ciebie przyleci.
Opowie po cichutku ciekawą bajeczkę,
Jak to rodzice czekali na Ciebie dłuższą chwileczkę,
A bocianowa wróżka wiedziała,
Że to właśnie na Ciebie tatuś i mamusia czekała.
Kiedy opadną emocje, wyschną łzy,
Kiedy zobaczymy się my,
Kiedy weźmiemy Cię na ręce,
Kiedy zadrży nasz serce,
Kiedy to właściwie się wydarzy?
Jak na razie możemy tylko marzyć.
Właśnie wtedy Ci powiemy:
„Jesteś wszystkim, czego pragniemy”.
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\Moja babcia w niebie
Obserwowała Ciebie.
Ty byłaś tą fasolką zagubioną,
Nie do tego brzuszka ułożoną,
Lecz mam znajomości w niebie
I babcia podeśle nam Ciebie.
I choć się jeszcze nie znamy,
To już Cię kochamy.
Pokaże Ci kiedyś chmurkę na niebie,
Za którą prababcia macha do Ciebie.

Czekamy Fasolko
Agnieszka i Piotr
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Listy do dziecka

List do dziecka
Kochanie Nasze.
Kiedy nareszcie zjawiłaś się w naszym życiu, to poczuliśmy, co to
macierzyństwo, miłość i spełnienie marzeń o posiadaniu własnego dziecka.
Bardzo chcieliśmy razem z tatą pokazać ci świat, jego dobre i gorsze strony
oraz wychować na wspaniałego człowieka. Wiedz, że zawsze możesz na nas
liczyć i oczekiwać pomocy oraz wsparcia. Bardzo Ciebie kochamy.

Rodzice Adopcyjni

Kochane nasze Szczęście
Kiedy pojawiłeś się w naszym życiu, to tak, jakby słońce zaświeciło
mocniej. Wyczekiwaliśmy ciebie bardzo długo i z niecierpliwością, nie
mogliśmy się doczekać, kiedy pojawisz się w naszym życiu i domu, w którym
było dla ciebie zawsze miejsce i tak już zostanie. Dajesz nam wiele miłości,
szczęścia i radości. Przez lata twojego dzieciństwa i dorastania towarzyszyły
nam także zmartwienia, troski i kłopoty, z którymi zawsze staraliśmy sobie
poradzić, zawsze chodziło nam tylko o twoje dobro i twoją przyszłość. Jesteś
już dorosły i pewnie wiesz, że nasze „czepialstwo” miało na celu tylko
i wyłącznie twoje dobro.
Bardzo mocno Cię kochamy i wiemy, że nasze życie bez ciebie byłoby
puste, bez łez radości, kiedy stawiałeś pierwsze kroki i wypowiadałeś
pierwsze słowa, bez ogromnej dumy, kiedy brałeś udział w przedstawieniach
przedszkolnych, jak i szkolnych oraz kiedy osiągałeś inne swoje cele.
Dziękujemy ci, że pojawiłeś się w naszym życiu i uczyniłeś nas
najszczęśliwszymi rodzicami na świecie.

Kochający Rodzice Beata i Łukasz
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Nasze Kochane Dziecko
Dziś jest Twój dzień – ten szczególny, bo to pierwszy dzień Twojej
dorosłości – Twoje 18‑ste urodziny. Z tej okazji oczywiście życzymy Ci
wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, spełnienia marzeń, abyś nie stracił
pogody ducha i wiary we własne możliwości. Życzymy Ci też szczęścia, tak
dużego, jakim Ty nas obdarzyłeś, zjawiając się w naszym życiu. Napisać,
że był to najcudowniejszy i najszczęśliwszy dzień w naszym życiu, to jakby
nic nie napisać. Odkąd jesteś z nami, nasz świat nie tylko się zmienił, ale
przede wszystkim dopełnił. Pewnie nie zawsze było „kolorowo” – mama
wróciła zdenerwowana z pracy albo tata nie zdążył na Twój mecz, ale wiedz,
że robiliśmy zawsze wszystko, abyś był i czuł się kochany, bezpieczny i mógł
zostać tym, kim jesteś. Tak zachowuje się rodzina, której jesteś nieodłączną
częścią.
Pisząc ten list, nie znamy Cię. Nie wiemy, jakiego koloru masz oczy, jak
się uśmiechasz czy co lubisz jeść na śniadanie. Wiemy za to, a w zasadzie
jesteśmy pewni tego, jak niczego innego, że wszystkie nasze dotychczas
podjęte decyzje, wybory czy zbiegi okoliczności doprowadziły nas do Ciebie
– naszego Kochanego Dziecka.

Dziękujemy Ci za te wszystkie razem spędzone
lata.
Twoi na zawsze Mama i Tata
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Kochana Córeczko!
Chcielibyśmy w tym liście opisać w skrócie naszą drogę do Ciebie
i towarzyszące nam myśli, uczucia i emocje w tym czasie oczekiwania. Nie
wiemy, czy już jesteś na świecie, czy może już gdzieś na nas czekasz... Ale
jesteśmy pełni nadziei, że niebawem się spotkamy i w końcu zaczniemy
prawdziwie żyć – i Ty, i my... Pokonaliśmy wiele trudnych chwil i bolesnych
rozczarowań związanych z brakiem potomstwa, aż w końcu zdecydowaliśmy,
że chcemy przysposobić dziecko. Po podjęciu tej decyzji rozpoczęliśmy
procedurę adopcyjną. Złożyliśmy dokumenty, przeszliśmy rozmowy
z Paniami psycholog i pedagog, odbył się wywiad w naszym domku, na który
przyszła Pani Cecylia. Teraz jesteśmy w trakcie szkolenia.
Od momentu złożenia dokumentów w naszych głowach pojawił się natłok
myśli – jak to będzie? Zastanawiamy się, ile będziemy na Ciebie czekać – tak
bardzo chcielibyśmy, abyś już była z nami. Wiemy dobrze, że za jakiś czas się
spotkamy i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Choć jeszcze się nie znamy,
to już jesteś w naszych sercach Kochana! My już Ciebie kochamy, szanujemy
i o Tobie myślimy. Pragniemy dać Tobie wszystko to, na co w pełni zasługujesz:
bezgraniczną miłość, poczucie bezpieczeństwa, wychowanie, SZCZĘŚCIE! Nie
możemy się doczekać wspólnych zabaw z Tobą w naszym ogrodzie, spacerów,
wspólnych posiłków, spędzania świąt, rozpakowywania prezentów, wyjazdów
wakacyjnych... Tęsknimy za Tobą i czekamy z niecierpliwością na moment,
w którym pierwszy raz się spotkamy. Trochę się boimy tego momentu, bo chyba
ze wzruszenia się rozpłaczemy, ale to będą łzy szczęścia i radości, i że wreszcie
się odnaleźliśmy i zaczniemy ŻYĆ WE TROJE – JAKO RODZINA. Powoli
szykujemy dla Ciebie pokoik, zostało jeszcze w nim trochę pracy. Czytamy, jaki
zakupić materacyk do Twojego łóżeczka, aby było Ci w nim wygodnie i zdrowo.
Bardzo się staramy, nie chcemy Ciebie zawieść – pod każdym względem.
Kochany nasz Skarbie! Myślimy o Tobie właściwie codziennie. Czekamy
na Ciebie z niecierpliwością i prosimy, abyś dała nam szansę bycia Twoimi
Rodzicami!

Twoi przyszli Rodzice
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Kochani synowie
Najdrożsi, kiedy pojawiliście się w naszym życiu, ten dzień, ta data, ta
godzina na zawsze wyryły się w naszych sercach.
Żyła w nas nadzieja, że nadejdzie ta chwila, kiedy zjawicie się w naszym
życiu, pokochacie nas i pozwolicie, byśmy mogli kochać Was. Marzyliśmy
o tym, by móc zabrać Was do naszego domu, dać Wam wszystko to,
czego potrzebujecie, sprawić, by każdy dzień Waszego życia był radosny,
pozbawiony trosk i trudów życia codziennego.
Gdy Was poznaliśmy, zaczęliśmy przygotowania na Wasz przyjazd,
tysiące myśli po głowie chodziło, jak urządzić Wasz pokój, jaki kolor ścian,
jakie łóżka, z jakiej bajki pościel do spania. Pragnęliśmy, by wszystko było
najwspanialsze, najpiękniejsze, najlepsze. Tak naprawdę to wszystko nie ma
większego znaczenia, owszem – przez chwilę będziecie zachwyceni, ale ta
ekscytacja minie. Najważniejsze jest to, byście poczuli, że to Wasz dom –
ten jedyny, na zawsze, że w nim my – Wasi rodzice, kochający, troskliwi,
zapewniający Wam poczucie bezpieczeństwa.
Nasze serca są dla Was otwarte, chcemy, byście w nich zamieszkali i byli
naprawdę szczęśliwi, oferujemy Wam naszą bezgraniczną miłość i dozgonne
oddanie.

Kochający Rodzice
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Do trójki Naszych Dzieci
Jesteście dla nas ważni i możecie na nas liczyć. Ten list tak mógłby się skończyć.
W tym miejscu można postawić kropkę, polizać klej i zamknąć kopertę. Proste
zdanie, którego nie trzeba uzasadniać. Chłodne słowa, które znaczą wszystko,
a tak niewiele znaczą. Ale...
Jesteś naszą Córką. Patrzymy na Ciebie, a Ty na nas. Odbijamy się w Twoich
oczach i widzimy w nich miłość. Odbijasz się w naszych oczach i zastanawiamy
się, co czujesz. Jesteś ważna, najważniejsza, taka mądra i piękna. Podziwiamy to, co
osiągnęłaś pracą, podziwiamy Twoją siłę. Kiedy pytasz nas, czy chcemy jajecznicę
na śniadanie, to choćbyśmy akurat zjedli osiem jajek – jajecznicę chętnie zjemy.
Podziwiamy to, że wciąż chcesz ją robić dla nas. Podziwiamy Twój upór. Nawet
wtedy, kiedy nam się przeciwstawiasz.
‑ Byłam szczęśliwa, kiedy obdarzyłaś mnie największym zaufaniem. Choć
przyznam, że omal nie spadłam z kanapy.
‑ Tyle tylko, że jajka w nadmiarze są szkodliwe. A na pewno będziesz autorytetem
dla nowej siostry, tak jak dla brata jesteś obecnie. Wszystkie wózki, które znalazłaś
w Szwecji, są najpiękniejsze na świecie, bo to znaczy, że myślisz… tak jak myślisz.
To dla nas ważne.
Jesteś naszym Synem. Patrzymy na Ciebie, a Ty na nas. Odbijamy się w Twoich oczach
i widzimy w nich miłość. Odbijasz się w naszych oczach i zastanawiamy się, co czujesz.
Jesteś najważniejszym, najfajniejszym młodym mężczyzną, jakiego znamy. Uwielbiamy
Twoje żarty. Podziwiamy miłość, jaką dajesz najbliższej osobie. Podziwiamy to, jak
się buntujesz. Nikt tak nie potrafi. Uwielbiamy nasze rozmowy o przyszłości, o tym,
jakim pięknym człowiekiem będziesz. A kawa, którą robisz, smakuje najlepiej. Kiedy
otrzymujesz najlepsze oceny, rozpiera nas duma. Kiedy otrzymujesz słabe oceny,
wiemy, że się martwisz, ale cieszymy się, że możemy Cię wspierać. Podziwiamy Cię za
to, że jesteś dokładnie taki. ‑ Byłam szczęśliwa, gdy zupełnie szczerze powiedziałeś, co
czujesz, choć kierownica wypadała mi z rąk.
‑ I pamiętaj, że nie ma to jak siedzieć na barana najwyżej na świecie, Twoja
siostra będzie u Ciebie siedzieć wyżej niż u mnie. Jak jeszcze raz mnie nazwiesz
maluszkiem, to masz w ucho. Każde z Was kiedyś, gdy siedziało mi na plecach,
siedziało najwyżej na świecie.
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To dla nas ważne.
I Ty Istoto. Iskierko. Będziesz dla nas ważna. Odbijemy się w Twoich oczach,
czy zobaczymy miłość? Odbijesz się w naszych oczach, a my zastanowimy się,
co czujesz. Już dziś podziwiamy to, co osiągnęłaś. Przyszłaś na świat, a to nie lada
wyzwanie. Stanęłaś na nogach, zrobiłaś pierwszy krok. Skończyłaś szkołę. Znalazłaś
pracę. Jesteś dorosła, mądra i szczęśliwa. Jesteś i będziesz tak po prostu ważna.
I będziesz mogła na nas liczyć. Będziesz miała mądrą i rozsądną siostrę i wielkiego,
silnego brata. I nas. Pokażemy Ci, że świat jest piękny, ludzie życzliwi, a z właściwej
perspektywy wszystko jest piękne, nawet secesyjne resztki dworca na naszej ulicy
i brzozy, które rosną na torach. My ci to pokażemy, a potem – wszystko przed Tobą.
To dla nas ważne.
Jesteśmy i będziemy obok Was. Bo to dla nas ważne. Kiedy będziecie
dorastać, zakochiwać się, płakać, cieszyć. Kiedy będziecie się potykali,
a każde potknięcie sprawi, że tym łatwiej unikniecie przewrócenia się
w dorosłości. Będziemy przy rozbitym nosie, podartej sukience, brudnych
koszulkach, złych fryzurach. Jeśli będzie trzeba – przytulimy, potrzymamy
za rękę, nogę, nos. Bo możecie na nas liczyć. Już dziś, oczami wyobraźni,
widzimy Was w dorosłym życiu, z Waszymi rodzinami i cieszymy się, że
możemy nadal w tym uczestniczyć, bo to dla nas ważne.
Pamiętajcie, aby się uśmiechać do każdego. Bo czasami największe
zwycięstwo, to nie jest wejść na najwyższy szczyt, zdobyć wykształcenie,
ale to, żeby kasjerka z Biedronki, przechodząc obok was, mruknęła
konspiracyjnie: „Kasa numer trzy”.
Najtrudniej opisać to, co oczywiste. Jesteśmy tuż obok, na wyciągnięcie
ręki. Jesteśmy dla Was. Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi, do których zawsze
możecie się zwrócić. Bez względu na wszystko mamy wokół siebie mnóstwo
miejsca, w którym wszyscy się zmieścimy. Gdyby nie Wy, nasze życie byłoby
jak najpiękniejsze puzzle, bez trzech najważniejszych elementów w samym
centrum. Jesteśmy Waszym rodzicem. Kochamy Was.

Wdzięczni Światu za Was
Mama(coszka) Gosia i Tata Hubert
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LIST DO SYNA!
Jesteś dla nas każdym porankiem z uśmiechniętą buzią. Dzięki Twojej
obecności czujemy się szczęśliwą rodziną. Każda konstrukcja jest stabilniejsza
na trzech nogach niż dwóch. Dzień, kiedy zagościłeś w Naszym domu,
zapamiętamy do końca życia. Poranek ten stał się dniem budowy nowej,
stabilniejszej konstrukcji. Budowa tej konstrukcji była bardzo pracowita,
twórcza, kreatywna. A przede wszystkim nasza konstrukcja była pracą
zespołową. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, oj tam cegiełkę – Cegłę!
Dzięki tej pracowitości konstrukcja nasza jest mocna i silna, ponieważ to Ty
Synek dajesz Mamie i Tacie niewyobrażalną moc. Moc spełniania marzeń,
pragnień. Dzięki Twojej obecności poczuliśmy, że możemy zdobywać świat.
W trzy osoby zawsze jest to łatwiejsze. Nie sądzisz? Nasza konstrukcja
często była zagrożona przez różne czynniki zewnętrzne. A to ciekawsze były
lądy, które rodzice zabraniali odwiedzać. Potoki słów oczerniające ideały
z naszego Domu. Ciekawostki, ciekawości, które potrafiły zrobić niemały
huragan w Naszych głowach. Nasza konstrukcja jest stabilna, ponieważ ma
bardzo mocne fundamenty. Głównym z fundamentów jest… Jak myślisz
Synek? Tak. Nasza wspólna miłość, szacunek do siebie, zaufanie. Pamiętaj
Synek, że dzięki Tobie stała się rzecz piękna. Powstała silna, mocarna,
olbrzymia, wręcz galaktyczna, stojąca stabilnie na 3 nogach konstrukcja.
A pamiętasz, jak tę konstrukcję nazywamy do dziś?! Tak właśnie, nasza
konstrukcja to RODZINA. Rodzina to najważniejsza wartość, wartość, dzięki
której można góry przenosić. I My te góry już przenosimy od wielu, wielu,
wielu lat RAZEM. Dziękujemy, że jesteś z Nami Synek.

KOCHAMY CIEBIE
NAJMOCNIEJ NA ŚWIECIE
K&D RODZICE
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List do dziecka/dzieci
Kiedy nareszcie Adasiu/Olu zjawił‑eś/‑aś/zjawiliście się w Naszym życiu, to
była najpiękniejsza chwila. Kiedy Ciebie/Was zobaczyliśmy – serce mocniej
zabiło i już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy nierozerwalni, że tworzymy
więź. Chcieliśmy krzyczeć z radości i skakać do góry ze szczęścia – miliony
myśli przebiegało przez Nasze głowy – widzieliśmy Ciebie/Was, jak bawimy
się, jak dorastacie, jak idziemy przez życie wspólnie razem. Jesteś/‑cie
dla Nas całym życiem, dzieckiem/dziećmi, na które tak długo czekaliśmy.
Chcielibyśmy sprawić, żeby Twoje/Wasze życie było pełne miłości, ciepła
domowego, zrozumienia i radości. Wspólnie tworzymy rodzinę. Szczęście to
Ty Adasiu/Olu i patrzeć na Ciebie/Was, jak dorastacie w zdrowiu i miłości.
Spełniaj/‑cie swoje marzenia – my Wam pomożemy.

Pamiętajcie, jak będziecie mieli ciężkie dni,
zawsze możecie na Nas liczyć i nie zapominajcie,
że zawsze Ciebie/Was Kochamy.
Rodzice Ula i Andrzej
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Kochany synku!
Kiedy poznałem Twoją Mamę – wiedziałem od początku, że chciałbym
z nią spędzić życie. Jest wspaniałą osobą, której po prostu nie da się nie lubić,
ma bujną wyobrażnię i fantazję, cały czas czeka, żeby Tobie czytać bajki
o rycerzach i smokach. Lubi zwierzęta, kwiaty, różne rośliny, które przycina,
podlewa, pielęgnuje, wącha i robi dużo bukietów z tych kwiatów w całym
domu i każdym miejcu, gdzie może. Oprócz tego sadzi też rośliny z różnymi
pysznymi owocami, z których można później robić przepyszne desery
i ciasta. Twoja Mama, tak jak i Ja, jesteśmy ciekawi świata i lubimy jeździć
w różne nowe miejsca i chcielibyśmy Ciebie również zabierać z nami. Na
Twoją Mamę można zawsze liczyć, zawsze dotrzymuje słowa i można na Nią
liczyć. Kocham Ją za to, że jest zawsze ze mną w tych wesołych sytuacjach,
ale również w tych nie zawsze do śmiechu i można na Niej polegać. Pomaga
również obcym osobom, przez co ma bardzo dużo znajomych, mają do niej
zaufanie – czasami nie ma dla niej granic – oczywiście w pozytywnym
znaczeniu. Jest po prostu cudowna☺

Twój tata Kamil
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Kochany, oczekiwany Synku!
Chciałabym Tobie napisać, że będziesz miał wspaniałego tatę. Jest
on przede wszystkim dobrym człowiekiem i nie jest obojętny na ludzką
krzywdę. Stara się pomagać tym, którzy go poproszą o pomoc lub widzi, że
komuś dzieje się coś złego, zwłaszcza dzieciom. Twój przyszły tata bardzo
lubi zwierzęta i to wszystkie bez wyjątku! Ma psa o imieniu Zuzia, o którą
bardzo dba. Opiekuje się gołębiami, które do nas przylatują, żeby odpocząć
podczas swojej podróży oraz jeżami, które zabłądziły lub są chore. Można
powiedzieć jedno – kocha zwierzęta.
Twój tata marzy o podróżach, jest ciekawy świata. Mam nadzieję, że kiedyś
to marzenie spełni się i wszyscy razem: tata, ja i Ty będziemy odkrywać
tajemnice świata i odwiedzać piękne zakątki, rajskie plaże czy szczyty gór.
Twój tata Kamil jest bardzo pracowity. Dba o nasz dom, podwórko i ogród,
które sam stworzył. Ciężko pracował, ale mam nadzieję, że Tobie będzie się to
podobało. Cały czas coś remontuje i naprawia. Mam nadzieję, że te wszystkie
prace przypadną kiedyś Tobie do gustu i też będziesz takim „pracusiem“ jak tatuś.
Na Twojego tatę zawsze mogę liczyć, zwłaszcza w tych trudnych chwilach.
Zawsze Jest. Ty też będziesz mógł na Nim polegać i zawsze mów mu o swoich
problemach. Tobie też pomoże.
Lubi „starocie“, spacery, pływanie i muzykę! Mam nadzieję, że zarazi
Ciebie tymi pasjami.
Za to wszystko bardzo kocham Twojego Tatę. Zwłaszcza za jego dobre serce.

Twoja przyszła mama Aneta
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List do Dzieci
Kiedy nareszcie zjawiliście się w naszym domu, to uśmiech nie schodził
nam z twarzy, serce przepełniała radość i miłość z nutką niepokoju, czy damy
sobie wzajemnie szansę na stworzenie fajnej rodziny. Jesteście dla nas częścią
nas, zrodziliście się w naszych sercach i bardzo Was kochamy.
Dziękujemy Wam, rodzice naszych dzieci, za to, że daliście im życie.

Karina i Witold

List do dziecka
Kiedy nareszcie zjawiłaś się w naszym życiu, to… zostaliśmy Rodzicami.
Mamą i Tatą. Strażnikami Twojego bezpiecznego, spokojnego dzieciństwa.
Nauczycielami i przewodnikami po jakże trudnych ścieżkach życia. Odtąd
już nigdy nie będziesz sama. Zawsze, bez względu na czas, miejsce, sytuacje
i okoliczności, masz nas. Będziemy Cię chronić. Będziemy zawsze obok,
z naszą miłością, wsparciem, wiedzą, doświadczeniem. Poprowadzimy za
rękę przez każdą przeszkodę, którą napotkasz na swojej drodze życia.
Całymi latami się szukaliśmy, czekałaś na nas tak samo cierpliwie, jak my na
Ciebie. To trochę tak, jakbyśmy grali strasznie ważny mecz. Trwał niesamowicie
długo, był trudny, jak żaden wcześniej, prowadzenie zmieniało się co chwilę.
Upadaliśmy, były kontuzje i potknięcia, brakowało sił. Nigdy jednak się nie
poddaliśmy, bo na końcu czekało zwycięstwo. Ty nim jesteś, naszym zwycięstwem.
Mistrzostwem olimpijskim. Marzeniem, które z chwilą, gdy przywieźliśmy Cię
do domu (na Sportową, a jakże) – nareszcie się spełniło. Wiesz... Oboje mamy
sportowego bzika, ciekawe, czy się zarazisz... Byłoby fajnie. Niesamowite emocje
i przeżycia, których nie ma nigdzie indziej, których nie da się opisać słowami ani
opowiedzieć, to trzeba czuć serduchem: ten huk stadionu, śpiew hali. Zobaczysz,
wszystko Ci pokażemy. Pokażemy Ci świat, jaki jest piękny, kolorowy, jak bardzo
urozmaicony, jak różni są ludzie, jak wysokie są góry...
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Kiedy zjawiłaś się w naszym życiu, zwariowaliśmy na Twoim punkcie,
w Twoich dużych oczach i promiennym uśmiechu w jednej chwili zamknął
się cały nasz wszechświat, stałaś się najważniejsza, jedyna, niepowtarzalna,
nasza kochana... Już widzę, jak pradziadek Leon z dumą prowadzi wózek
alejką na Grota... Nie mógł się Ciebie doczekać. Zresztą nie tylko on,
dziadkowie jedni, drudzy, ciocie, wujkowie, nawet mała Ala cierpliwie
czekała na kompana do psot i zabaw.
Jesteś dla nas Gwiazdką z nieba, wyśnioną, wymarzoną, wytęsknioną.
Rozjaśniłaś nasz dom, naszą rodzinę, nasze serca, rozjaśniłaś całe nasze życie,
nasz świat. Niby nic się nie zmieniło, bo wciąż po nocy jest dzień, po wiośnie
lato, jest praca, są obowiązki, troski, plany... A jednak dla nas, odkąd jesteś, już
nigdy nic nie będzie takie samo. Słońce świeci jaśniej, dni są piękniejsze, ludzie
dookoła milsi, nawet ta sama co zwykle zupa smakuje jakby lepiej. Nie ma marzeń
większych i ważniejszych od tego, byś była zdrowa, bezpieczna i szczęśliwa.
Kochamy Cię, zawsze będziemy, miłością bezgraniczną i bezwarunkową. Tak
jak tylko rodzic potrafią kochać swoje dziecko, Gwiazdko nasza z nieba...

Mama z Tatą
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Nasza Kochana Córeczko!
Zaczynamy pisać ten list do Ciebie, chociaż jeszcze Cię nie znamy, nie
wiemy, jak wyglądasz, co lubisz i jak masz na imię, ale już na tym etapie
Bardzo Cię Kochamy i wiemy, że gdzieś na nas czekasz. Nie możemy się
doczekać spotkania z Tobą, na pewno będzie magiczne. Chcielibyśmy mieć
Cię już u nas w domu – Twoim Domu.
Będziesz dla nas ogromnym i niewyobrażalnym szczęściem, jakie nam się
w życiu przydarzy. Pragniemy przede wszystkim dać Ci miłość, szczęście
i poczucie bezpieczeństwa. Zawsze będziemy Cię wspierać na każdym etapie
Twojego życia. Nauczymy Cię tego wszystkiego, co sami umiemy, postaramy
się przekazać Ci, co jest ważne w życiu – nie pieniądze, nie piękne rzeczy,
a na Pierwszym Miejscu jest zawsze Miłość i tego nigdy Ci nie zabraknie.
Kiedy pisaliśmy pierwszą część listu, byliśmy na początku drogi
w oczekiwaniu na Ciebie. Nie wiedzieliśmy nic o Tobie, jednak nadeszła
w naszym życiu szczęśliwa nowina. Przyniosła nam Ciebie. Poznaliśmy
dziewczynkę, Naszą Córeczkę. Chociaż jeszcze nie jesteś z nami, to
codziennie towarzyszysz nam w myślach.
Mamy nadzieję, że los będzie nam nadal sprzyjał i w niedługim czasie
zamieszkasz w naszym domu na stałe.
Gdy dowiedzieliśmy się o Tobie, że się dla nas urodziłaś, zamieszkałaś już
w naszych sercach i to był najszczęśliwszy dzień w naszym życiu, byliśmy
oszołomieni i nad wyraz szczęśliwi.
My już wiemy, że marzenia się spełniają – tak, to Ty jesteś tym spełnieniem.

Bardzo Cię Kochamy
Twoi niedługo już rodzice Ewa i Piotr
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Do naszego dziecka
Kiedy nareszcie zjawiłeś się w naszym życiu,
kiedy nareszcie wypełniłeś nasz świat,
kiedy nareszcie zaczęliśmy być rodziną,
od tego czasu minęło już trochę lat (...)
Myślimy o tym codziennie, o tym, że nadałeś sens codzienności. Sprawiłeś,
że mamy dla kogo wracać. Sprawiłeś, że potrafimy bezwarunkowo KOCHAĆ
i sprawiłeś, że chcemy się tego od Ciebie uczyć. Zawsze dajesz nam poczucie
szczęścia, radości i pozytywnych emocji. Niczego więcej nie pragnęliśmy –
nasze istnienie, nasze wspólne chwile... dziękujemy Ci za to ;)
Wszystko przychodzi dokładnie wtedy, kiedy ma swój czas. Dziękujemy,
że pojawiłeś się na drodze naszego życia, dziękujemy Ci za chwile nadziei –
gdzie już wszystko inne zawiodło, przyszedłeś do nas. Wyruszyliśmy z Tobą
w tę podróż, po prostu wyciągnęliśmy do Ciebie rękę, a Ty podałeś nam
swoją. Jesteśmy wdzięczni za to ;)
Jesteśmy z Ciebie dumni ;) Nigdy nie goniliśmy za ideałem, nigdy nie
pomyśleliśmy – kim będziesz? Cieszymy się, że jesteś, a jesteś dla nas... naszym
powietrzem, naszą stabilnością, naszym bezpieczeństwem, naszą opiekuńczością.
Jesteś dla nas naszą słabością i siłą, utratą i odzyskaniem. Jesteś dla nas ciemnością
i światłem, naszym światłem, które nam przypomina, że jesteś bezgranicznym
szczęściem, naszą nadzieją, miłością – to znaczy życiem (...)
Czuliśmy się tak, jakbyśmy wędrowali przez tysiąc lat. Wiele minęło, wiele
trwa. Jesteśmy tu dla Ciebie, by wędrować do końca. Cieszymy się, że po
długiej podróży odnaleźliśmy drogę do domu, do wspólnego życia we troje ;)
Kochamy, bez chwili zwątpienia.
Ps. Specjalnie dla Ciebie ;) Zacytuję:)
Kiedy moje dziecko będzie dorosłe, pójdę do jego domu, zrobię bałagan,
zjem całe jedzenie, porozrzucam ubrania, a potem powiem, że mi się nudzi
i... sobie pójdę.
...tak więc, do zobaczenia jutro... ☺

Twoi przyszli Rodzice
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Kochana Marysiu!
Kiedy dowiedzieliśmy się, że zostaniesz naszą ukochaną córeczką, a my
Twoimi rodzicami, nie mogliśmy się doczekać, kiedy wreszcie będziesz
razem z nami. Kiedy będziemy się mogli do Ciebie przytulić, a Ty nas
pocałować i wtulić się w nasze ramiona.
W dniu, w którym dostaliśmy telefon od Bocianowej Wróżki, chociaż Cię
jeszcze nie poznaliśmy, wiedzieliśmy, że będziesz największym naszym
skarbem. Skarbem, na które Twoja Mama i Tata czekali z utęsknieniem, abyś
się stała gwiazdą polarną na niebie naszego życia.
Twój Tata od wielu tygodni planuje Twój pokoik, aby by był Twoją
twierdzą – najbezpieczniejszym miejscem w całym wszechświecie. Gdzie
będziesz mogła cię bawić, uczyć, cieszyć i smucić. Gdzie będziesz czytała
o niestworzonych zwierzętach na dalekich kontynentach, o niezwykłych
czynach ludzi i niebywałych zjawiskach. Gdzie wreszcie będziesz mogła
zawsze odpocząć po dalekich podróżach. Ale najważniejsze, gdzie będziesz
mogła przyjść do Twojego Taty i poskarżyć się na wszystko, a ja Ciebie
wysłucham i przytulę.
Zastanawiam się, jako Twoja Mama, czy Ci się spodoba cała nasza rodzina.
Czy polubisz Babcie, Dziadka, ciocie, wujków oraz rodzeństwo cioteczne.
Rozmyślam nad tym, jak będziesz wyglądać, do kogo będziesz bardziej
podobna, które cechy charakteru przejmiesz po mnie, a które po Tacie.
Szukam książek z bajkami, które będziemy Ci czytać na zmianę z Tatą. Już
planuję, w co będziemy Cię ubierać, jakie fryzury czesać, w co będziemy się
bawić, gdzie będziemy chodzić i co będziemy musieli koniecznie zobaczyć.
Nie wiemy, kim zostaniesz w przyszłości: lekarzem, profesorem,
astronautką, krawcową czy żoną swojego męża, ale zawsze pamiętaj, że nie
ważne, co się stanie, jakie będziesz miała troski, zmartwienia, to zawsze
wysłuchamy Cię i zawsze staniemy u Twojego boku. Nie ważne, ile razy
upadniesz, ile razy Ci się nie uda to, co było w Twoich planach, dopóki
żyjemy, a nawet potem będziemy Cię wspierali.

Twoi Rodzice
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Kochana córeczko!!!
Zapytałaś się mnie dzisiaj, dlaczego wychowuję Cię sama, a ja powiedziałam
Ci, że nie wiem sama, dlaczego tak się stało. Powiedziałam Ci również, że
bardzo Cię kocham i postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak jest.
Jak byłam młodsza, to podobnie jak Ty miałam wielu znajomych, koleżanek
i kolegów. Nawiązywanie nowych znajomości nie sprawiało mi żadnych
trudności. Byłam i sądzę, że nadal tak jest – osobą lubianą.
W związku z tym, że wydawało mi się, że moja starsza siostra jest mądrzejsza ode
mnie, dążyłam do tego, aby osiągnąć jak najwięcej i pokazać całemu światu, że ja tez
jestem mądra i mogę coś osiągnąć. Skończyłam liceum i poszłam na studia. W czasie
studiów poznałam chłopaka i byliśmy parą. Kochaliśmy się, jednak nasze drogi
rozeszły się. Myślę, że dużo było w tym mojej winy, ale do takiego wniosku doszłam
później. Później poznałam innego mężczyznę i to miała być wielka miłość, która
jednak po zderzeniu się z rzeczywistością i powstałymi problemami nie przetrwała.
Tym problemem, który pojawił się w naszym życiu, był mój wypadek samochodowy
i wątpliwości tego mężczyzny, czy będę jeszcze taką samą osobą jak wcześniej.
Mimo dotychczasowych problemów spotykałam się z innymi mężczyznami,
albowiem marzyłam o tym, żeby mieć rodzinę. W tym czasie podjęłam również
starania o to, aby być matką. Kiedy okazało się, że mam trudności z zajściem
w ciążę, podjęłam decyzję o adopcji. I tak w moim życiu pojawiłaś się Ty –
istotka, którą bardzo kocham i której chcę przekazać ważne wskazówki dotyczące
życia, miłości do Boga i ludzi oraz sposobów unikania błędów, zwłaszcza takich,
które ja popełniłam i wyciągania właściwych wniosków.
Wiem, że wielokrotnie w Twoim życiu musiałam być jednocześnie mamą i tatą, ale
starałam się, abyś nigdy z tego powodu nie czuła się źle. Sama wiesz, że obok nas byli
zawsze obecni dziadkowie, ciocie, Twoje kuzynostwo i nasz kochany piesek.
To, że aktualnie wychowuję Cię sama, nie oznacza, że tak będzie zawsze, tyle
tylko, że teraz będziemy musiały obie zaakceptować mężczyznę, który pokocha
nas obie i będzie chciał razem z nami stanowić rodzinę.
Myślę, że udało mi się chociaż trochę odpowiedzieć na Twoje pytanie
i wytłumaczyć Ci, dlaczego wychowuję Cię sama.

Twoja mama
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Kochany Synu!
Tak rzadko mamy okazję, aby napisać do Ciebie. Nie dlatego, że Cię nie kochamy,
że nie mamy czasu. Teraz nikt już listów nie pisuje, bo wiadomo – telefony, smsy,
e‑maile. Wszystko na bieżąco wiemy. Ale dziś jest szczególna okazja, bo wspominamy
chwile, kiedy pojawiłeś się w naszym życiu. Wydaje się nam, że to było tak niedawno,
pamiętamy tamte emocje, radość i wielkie szczęście, że zostaniemy rodzicami. Tysiące
planów, marzeń związanych z Twoją osobą, kim będziesz, jak będziesz wyglądał, jak
bardzo zmieni się nasze życie z Tobą? W naszych marzeniach byłeś każdym: lotnikiem,
konstruktorem, lekarzem, nauczycielem, marynarzem, ale kiedy rosłeś, poznawaliśmy
Twoje możliwości i zainteresowania, pomagaliśmy Ci być tym, kim chcesz. Teraz to
Twoje plany i marzenia stawały się naszymi. Z radością patrzyliśmy, jaki jesteś zaradny,
śmiały w podejmowaniu decyzji, pomocny innym. Cieszyła nas Twoja coraz większa
samodzielność, chęć do nauki, do poznawania nowych rzeczy i wielka staranność
w każdej pracy, którą wykonywałeś. Z maluszka wyrosłeś na dobrego, ciepłego
i mądrego chłopca, który wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć.
Łukaszu, może ten nasz list do Ciebie jest troszeczkę laurkowaty, ale tak czujemy
i chcemy, abyś o tym wiedział. Trudne chwile, których doświadczałeś w swoim życiu,
były również i naszym udziałem, ale nie da się przeżyć życia bez doświadczania
porażek, ważne jest, że wychodziłeś z nich zwycięsko, że uczyły Cię, że dawały Ci
siłę do nowych wyzwań.
Kochamy Cię i dlatego chcemy, abyś żył swoim życiem, abyś spełniał swoje
marzenia, był w życiu szczęśliwy. Zawsze będziemy Cię wspierać, a nasz dom
zawsze będzie Twoim domem i twojej rodziny, jeśli taką założysz. Jesteś Częścią
Nas. Tym, co w nas najpiękniejsze.

Mama i Tata
PS. Łukaszu, zapomnieliśmy Ci powiedzieć, że nade wszystko cenimy u Ciebie
cudowne poczucie humoru, to zamiłowanie do żartów, ten szczególny talent do
opowiadania dowcipów… Dbaj o to, sprawisz tym ludziom wiele radości i może na
chwilę zapomną o swoich kłopotach :)
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Kochana córeczko!
Piszemy do Ciebie ten list, aby przekazać to, jak bardzo długo na Ciebie czekamy.
Życie czasami tak się układa, że niektórzy rodzice, żeby mieć swoje dziecko, muszą
przebyć długą drogę. Wiemy jednak, że czekasz na nas i chcielibyśmy, żebyś wiedziała,
że zrobimy wszystko, aby odnaleźć Cię jak najszybciej. Właśnie jesteśmy takimi
rodzicami, którzy szukają swojego dziecka przez długie lata, ale wiemy, że warto było
tyle czekać, bo zbliża się właśnie ten moment, kiedy w końcu Ciebie poznamy. Przez
wiele lat byliśmy razem, ale kogoś nam jeszcze brakowało. Jesteśmy pewni, że właśnie
z Tobą możemy liczyć na spełnienie marzenia o wspaniałej pełnej rodzinie. Na szczęście
już te długie oczekiwania zbliżają się ku końcowi, bo doszły nas słuchy, że czekasz na
nas w pewnym miejscu, do którego – mamy nadzieję – już niedługo przyjedziemy,
a w tej chwili jesteśmy wdzięczni, że możemy chociaż napisać chociaż list do Ciebie.
Mieszkamy w bloku i słyszymy, jak u sąsiadów miło dokazują dzieci i ciągle brakuje
nam takich odgłosów u nas. Musimy Ci powiedzieć, że nie tylko nam się za Tobą tęskni,
bo w domu z nami mieszkają jeszcze dwa kotki, które uwielbiają zabawy, ciągle chcą
biegać i bawić się. Najważniejszą rzeczą na świecie jest dla nas być z razem z Tobą,
przytulać się i stanowić kochającą się rodzinę.
Gdy już będziesz z nami, będziemy szczęśliwi, że możemy przekazać Tobie naszą
wiedzę i doświadczenie. Życie jest takie piękne, pełne smaku i radości, zwłaszcza
kiedy rodzina nawzajem się wspiera, kocha, jest blisko siebie i zawsze może na siebie
liczyć. Już teraz cieszymy się na myśl wspólnego spędzania czasu między innymi
na spacerach, ponieważ mieszkamy blisko lasu, gdzie bardzo często zdarza się nam
spotkać różne zwierzęta, między innymi: sarenki, dziki, zające i różnego rodzaju
ptactwo. Las jest ogromny, więc żeby zobaczyć dużo więcej, pomoże nam w tym
jazda na rowerze. Będziemy też czytać książki, bawić się w różne gry, oglądać bajki,
ale też chodzić do kina, do teatru, na basen i jeszcze co tam nam przyjdzie do głowy.
Przed nami czas owocnej nauki siebie i świata. Będziemy Ci pomagać poznawać ten
świat, żebyś dzięki temu wyrosła na dzielną, piękną i silną kobietę, która zawsze będzie
wiedziała, że jej dom rodzinny to azyl szczęścia, radości, akceptacji i bezgranicznego
poczucia bezpieczeństwa. Do szybkiego zobaczenia Kochanie. Pa.

Twoi przyszli rodzice ☺
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Listy do rodziców

List do matki
Dziękujemy Pani za życie Agatki, za to, że mogliśmy pokochać ją jak
własne dziecko i dać jej wspaniały, kochający dom. Agatka to wspaniałe,
dobre i mądre dziecko. Wychowaliśmy ją jak najlepiej potrafiliśmy. Efekty
tego wychowania zobaczymy w przyszłości.

Życzymy dużo zdrowia
Rodzice Adopcyjni

List do rodziców biologicznych
Dziękujemy wam – rodzice biologiczni naszej Hani za to, że podjęliście
tak trudną i ważną decyzję, jak oddanie swojego maleństwa do adopcji.
Wiemy, że kierowaliście się dobrem dziecka i chcieliście zapewnić mu lepszą
przyszłość. Dziękujemy wam za to, że dzięki wam nasza rodzina stała się
pełna i szczęśliwa. Daliście nam możliwość przeżycia uroków rodzicielstwa
i wychowania małej Hani. Postaramy się wychować ją na dobrego i prawego
człowieka, zadbamy o jej wykształcenie i przyszłość. Damy jej dom pełen
miłości, radości oraz bezpieczeństwa.

Zawsze będziemy powtarzać jej, jakim Szczęściem nas
państwo obdarowaliście.

Z wyrazami szacunku
Rodzice Adopcyjni małej Hanki
Beata i Łukasz
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Drodzy Państwo
Nigdy się nie poznaliśmy i najprawdopodobniej nie poznamy, bo takie
są koleje losu. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co musieli Państwo
przejść w swoim życiu i dlaczego ułożyło się ono tak, a nie inaczej. Wiemy
natomiast, że wszystkie decyzje, jakie Państwo musieli podjąć, były bardzo
trudne i dziękujemy, że daliście Naszemu Dziecku możliwość zostania
tą wspaniałą osobą, którą jest teraz. Chcemy Państwa zapewnić, że dobro
Naszego Dziecka zawsze było dla nas najważniejsze. To, że znalazło się u nas
w domu, przyjęliśmy jako wyjątkowy dar. Bardzo go doceniamy i szczerze
dziękujemy. Zaś ze swojej strony obiecujemy kochać i wspierać dalej bez
ustanku Nasze Dziecko.
Mamy nadzieję, że obecnie Państwa los się odwrócił i życie zmieniło się na
lepsze. Szczerze życzymy, aby tak właśnie było.

Jeszcze raz dziękujemy za Nasz Skarb
– wdzięczni Malwina i Adam

List
Dziękujemy Wam – Rodzice mojej Gwiazdki za to, że daliście jej życie, za to,
że ona jest, że jest największym szczęściem, jakie nas w życiu spotkało. Dzięki
niej jesteśmy fantastyczną rodziną. Jest wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna.
Dziękujemy! Bez Was nie byłoby jej, bez niej nie byłoby nas...

A&P
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List do rodziców
Dziękujemy Wam – rodzice Oli/Adasia za to, że daliście im życie.
Dzięki Wam możemy stać się rodzicami. Nie wiemy, co stanęło dla Was na
przeszkodzie, abyście to Wy mogli stworzyć dom dla dziecka/dzieci. Mamy
świadomość, że składa się na to szereg wydarzeń, jakie przeszliście w swoim
życiu. Ale wiedzcie, że postaramy się z całego serca uczynić, aby życie
Waszych dzieci było pełne miłości i ciepła.

Rodzice Adopcyjni

Do Pani…
Piszę ten list do Pani, aby powiedzieć, że jesteś początkiem naszego synka.
Wszystko od Ciebie się zaczęło. Dlatego jesteś kawałkiem jego serca, jego
ręki, nogi, piersi i uda. I to już chyba tyle, co mogłaś mu dać najlepszego.
Nie jesteś, chociaż byłaś najbliższą i najukochańszą osobą, jaką znał. Nie
zrobiłaś dla niego poza tym nic dobrego. Nie poświęciłaś się dla niego, nie
zrezygnowałaś z własnych przyjemności. Nigdy nie martwiłaś się o niego.
Gdy wracałaś do domu, nigdy nie miałaś dla niego czasu na nauczenie
podstawowych czynności potrzebnych w samodzielnym, późniejszym życiu.
Urodziłaś chłopca, nakarmiłaś, ale gdzie byłaś, aby go pocieszyć, przytulić
i dać ciepłego całusa w policzek. Gdzie byłaś, gdy Cię potrzebował. Ale
żadne moje słowa nie zastąpią tego, co on do Ciebie czuje. Nawet milion
zdań nie zastąpi tego, co mogłabyś mu dać. Jednak bez Ciebie też poradzi
sobie w życiu z nowymi kochającymi rodzicami.
Napisaliśmy ten list, bo chcemy, abyś wiedziała to, czego on sam nie może
Ci przekazać. DZIĘKUJEMY CI, ŻE DAŁAŚ MU ŻYCIE!! !

Rodzice Adopcyjni
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Drodzy Rodzice Naszego Synka!
Dziękujemy Wam, że nie chcecie Waszego Syna. Dzięki temu może być nasz. Pragniemy
Go bardziej niż On sam myśli. Czekamy na Niego z utęsknieniem. Czeka Jego siostra i piesek.
Kuzyni dopytują się, kiedy wreszcie będzie ten nowy kuzyn. Babcia szaleje z zakupami. Jego
pokój jest już prawie gotowy, czekają zabawki i książeczki, a na suficie żyrandol – samolot.
Nawet łóżeczko jest już przygotowane i zajął je piesek, który czeka na nowego członka
rodziny i nie pozwala nikomu na nie wejść. Bardzo się cieszymy, że mamy tę możliwość być
ponownie rodzicami małego dziecka i przechodzić te wspaniałe chwile raz jeszcze. Kolejny
raz będą nieprzespane noce, bolące brzuszki, stłuczone kolana, ale to nic w porównaniu ze
szczęściem, które będzie temu towarzyszyło. Nasz syn będzie miał takich rodziców, o jakich
marzył, dlatego nigdy się o Niego nie martwcie! Dziękujemy Wam za Naszego Synka!

Justyna i Marian

List do rodziców!
Dziękujemy Wam, Rodzice naszego Syna za to, że nasze życie wypełniło się szczerą
miłością. Miłością, która jest przywiązaniem trzech serc. Serc, które biją w jednym rytmie,
w jednym domu, w jednym zespole. Zespół, który stał się rodziną.
Rodziną, która jest ze sobą na dobre i na złe, w dzień i w nocy, w zimę i w lato. Latem
za spędzane wakacje na plaży, nad jeziorem i w górach. Niezapomniane widoki górskie,
które mogliśmy oglądać we trójkę również zimową porą.
Każda pora, każda chwila spędzona z naszym Synem to niezapomniana, niespotykana
emocja. Nic byśmy nie oddali za emocje, które nami targały z radości z sukcesów naszego
Syna.
Synka, którego zachowanie również potrafiło nacisnąć na odcisk, zranić, by później
przyjść i powiedzieć: „Przepraszam Was Rodzice, kocham Was mocno”.
Dziękujemy Wam – Rodzice naszego Syna przede wszystkim za wypowiedziane
niejednokrotnie słowa do nas: „KOCHAM WAS MOCNO!”.

Z pozdrowieniami
K&D Rodzice Synka
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Rodzice biologiczni naszych dzieci
Dziękujemy Wam – rodzice naszych cudownych chłopców za to, że tak
wspaniałe istoty pojawiły się na tym świecie.
W chwili, gdy poznaliśmy chłopców, ogarnęło nas dziwne, lecz bardzo
przyjemne uczucie, serca zaczęły szybciej bić i żadne słowa przez gardło
przejść nie chciały, łzy radości cisnęły się do oczu. Spojrzenia tych cudownych
istot, pierwszy uśmiech, dotyk były dla nas pięknym doznaniem i ogromnym
przeżyciem, długo oczekiwanym darem losu.
Pragniemy stworzyć im cudowny dom, pełen miłości, szczęścia, radości
i uśmiechu. Każda chwila spędzana razem będzie dla nas najważniejsza,
najcudowniejsza i najwspanialsza. Trudy wychowania staną się dla nas
radością, wyzwaniem, któremu z przyjemnością sprostamy.
Otoczymy ich należytą opieką, ich potrzeby i pragnienia będą dla nas
priorytetem, ich marzenia wyzwaniem, by móc je zrealizować.
Pragniemy, by byli sobą, marzyli, tworzyli, próbowali, naszą rolą będzie
ich wspieranie w realizacji siebie. W trudnych sytuacjach zawsze otrzymają
naszą pomocną dłoń, gdy poproszą o radę, poradzimy, gdy poproszą o pomoc,
pomożemy, zawsze będziemy tuż obok i z nimi.

Rodzice Adopcyjni
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Dzień dobry matko biologiczna
mojej córeczki!
Trudno pisać do kobiety, której się nie zna i nigdy nie widziało. To dzięki
Tobie zawdzięczam swoje szczęście. Myślę, że było ciężko Tobie podjąć
tak trudną decyzję, jaką jest oddanie dziecka w obce ręce. Ale każdy z nas
czasami musi podjąć decyzję, która zmieni nasze życie. Podziwiam Twoją
siłę i rozsądek, wiarę, że Twoje dziecko trafi w dobre ręce, do kochającej
rodziny.
Chcę też podziękować Tobie za to, że przemyślałaś, co będzie dobre dla
dziecka, a nie, co będzie lepsze dla Ciebie. Jestem wdzięczna, że kierowałaś
się jej dobrem i chciałaś zapewnić przyszłość. Twoja decyzja o oddaniu
dziecka była najprawdopodobniej najtrudniejszą w życiu, ale dała małej
istotce szansę na szczęśliwe życie. To dzięki Twojej decyzji ja mogę cieszyć
się macierzyństwem i poznać jego uroki.
Dziękuję Tobie i innym kobietom za takie decyzje, bo dzięki Wam my
– matki adopcyjne możemy zaznać największego szczęścia, jakim jest
posiadanie, kochanie i wychowywanie dziecka.
Dzięki Tobie nasza rodzina stała się pełna i szczęśliwa.
Bardzo Ci dziękuję za córeczkę, którą kocham ponad życie i obiecuję, że
zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić jej wszystko, co najlepsze,
miłość, naszą opiekę i najlepszy start w dorosłe życie.

Z wyrazami szacunku
Julia
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Drodzy Rodzice
Biologiczni Naszej Córki
Niezwykle trudno nam przelać na papier i ubrać w słowa to, co czujemy
i co chcielibyśmy Wam powiedzieć. Przede wszystkim dziękujemy za to, że
daliście nam szansę być szczęśliwymi rodzicami Waszej Córki.
Zapewniamy, że Córeczka będzie rosła w kochającej się rodzinie, damy
jej szczęście, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz szansę na cudowne
i beztroskie dzieciństwo. Umożliwimy jej dobry start w dorosłe życie.
Tak naprawdę to dzięki Wam – Rodzice Biologiczni My możemy poznać
smak i uroki posiadania dziecka i za ten piękny Cud Narodzin – Dziękujemy.

Rodzice Adopcyjni

Rodzice Naszej Marysi
Nie wiemy, dlaczego stało się, iż nie mogliście wychować Naszej Marysi,
mimo iż jest Ona najbardziej niezwykłą osobowością we wszechświecie. Nie
chcemy Was oceniać, bo nie znamy powodów Waszej decyzji.
Wiemy jednak, iż dzięki Wam otrzymaliśmy nasz największy skarb – Naszą
Marysią. Za nią właśnie dziękujemy Wam. Za jej oczy piękne jak szlachetny
kamień. Za jej włosy długie i kręcące loki. Wreszcie za jej nosek.
Możemy Wam zagwarantować, iż będzie dla Nas najważniejszą osobą. Że
zrobimy wszystko, aby była szczęśliwa.

Rodzice Waszego dziecka
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Drodzy rodzice
Dziękujemy Wam, rodzice naszego Franciszka i Marysi za to, że oddaliście
nam swoje dzieci w nasze ręce. To dla nas bardzo duże wyróżnienie i ogromne
szczęście, że akurat nam został powierzony los Waszych dzieci – najbardziej
niezwykłych osobowości w naszym wszechświecie.
Postaramy zająć się nimi jak najlepiej, tak aby nic im nie zabrakło i żeby wyrośli
na ludzi mądrych, wyrozumiałych, miłych oraz pełnych miłości i radości.
Pamiętajcie, że zawsze będziemy Wam wdzięczni za trud, odwagę
i zdecydowanie w podjęciu decyzji. Decyzji, która zmieniła całe nasze życie
i pozwoliła, byśmy dostąpili zaszczytu bycia Mamą i Tatą.
Nie musicie się martwić o przyszłość swoich dzieci. Tak długo czekaliśmy
na nasze dzieci, że zrobimy wszystko, by były szczęśliwe i kochane.
Możecie spać spokojnie, ponieważ otrzymaliśmy od Was najważniejsze
osoby naszego życia.
Nasz największy skarb – Naszą Marysię i Franciszka.

Z wyrazami szacunku
Anna i Michał
Rodzice Waszych Dzieci

Szanowna Nieznajoma…
Chcielibyśmy podziękować Pani za jakże trudną, ale rozsądną decyzję, którą
musiała Pani podjąć, oddając do adopcji małego Hubercika. Zapewniamy
Panią, że będziemy go kochać, wychowywać z szacunkiem do otaczającego
go świata. Jesteśmy wdzięczni, bo dzięki Pani decyzji staliśmy się ponownie
rodzicami, którzy nie oceniają, nie krytykują, ale bardzo KOCHAJĄ…

Szczęściarze
Ania i Bartek
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Droga do adopcji

P

Wspomnienia

Przyszła piękna wiosna, zrobiło się kolorowo, promyki słońca budziły do życia
roślinki, zwierzęta wychodziły na spacery, ludzie częściej się uśmiechali. Pewnego
dnia, po dniach spędzonych samej w łóżeczku w dużym domu, gdzie było wiele
dzieci takich malutkich jak ja i troszkę większych, przyjechała do mnie pani i pan.
Obydwoje byli uśmiechnięci, szczęśliwi. Wzięli mnie na rączki i powiedzieli: „Od
tej chwili jesteś nasza”. My jesteśmy twoimi rodzicami, a w domu czeka starszy brat.
Kilka dni trwało, zanim mnie zabrali daleko do swojego domu. Trzymając mnie na
rękach, przedstawili braciszkowi, tak samo uśmiechniętemu jak rodzice. Pomyślałam
sobie, że cudnie trafiłam J Pierwsze dni upływały spokojnie. Starszy brat Paweł
patrzył na mnie swoimi wielkimi oczami i krzyczał: „Dzidzia”, wołając mamę, jak
tylko zaczynałam płakać, głaszcząc mnie i tuląc czasami troszkę za bardzo J Mijały
dni, potrzebowałam coraz większej uwagi mamy i taty, bo wreszcie poczułam, że
jestem dla kogoś ważna. Paweł, gdy zauważał, że mama bierze mnie na ręce, także
chciał. Gdy mama trzymała mnie na kolankach, wskakiwał na drugie, gdy mama
zmieniała mi pieluszkę, też krzyczał, żeby mu ją nałożyła, mimo, że od dawna jej nie
używał. Tak sobie pomyślałam, że biedny jest ten mój brat. Ciągle miał mamę tylko
dla siebie, a teraz jestem ja!!! On już umiał sam jeść, sikał na nocniczek, ubierał się
sam, zasypiał sam. A ja nawet powiedzieć, co chcę, nie umiałam. Mama musiała wiele
czasu poświęcać, żeby mnie uczyć, przebierać, przewijać, karmić, a w tym czasie nie
mogła się bawić z Pawłem. Chociaż czasami jedna ręką mnie karmiła, a druga jeździła
samochodzikami udając, że jedzie pociąg, żeby samochód mógł stać na przejeździe
kolejowym, a ona miała dwie ręce wolne. Ahhh śmieszna ta moja mama J Tata też
miał ciężkie zadanie, grając w piłkę musieli tylko cichutko krzyczeć: „Gol”, bo ja
spałam, a wiesz, że ciężko powstrzymać emocje J Paweł wiele razy denerwował się,
że mama czy tata muszą się mną zajmować, że nie mają tyle czasu dla niego. Myślałam
i myślałam, co by tutaj zrobić, żeby poprawić mu humor i wymyśliłam świetną zabawę.
Ja rzucam klockiem daleko i zaczynam płakać, a on, żebym nie płakała, szybciutko
leci i mi go przynosi J Jak później znalazłam piłkę, to też rzuciłam i okazało się, że
nawet udało nam się razem w trójkę rozegrać mecz J Paweł kopał tacie, tata rzucał
mi, a ja rzucałam Pawłowi J Fajnie było. Gdy mama mnie przebierała, to Paweł
mokrą pieluchę wyrzucał do kosza, przynosił ubranka, co bardzo lubił. Okazało się, że
wiele rzeczy, mimo że jestem malutka, możemy robić razem. Paweł budował świetne
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wieże z klocków, które super się rozwalało J A ja rosłam i rosłam, zaczęłam chodzić,
a nawet biegać i wtedy mogliśmy z tatą rozgrywać super mecze, z mamą chodzić
na długie spacery. Razem rysowaliśmy, lepiliśmy z ciastoliny, piekliśmy ciasteczka
i robiliśmy wiele rzeczy razem, dzieląc się mamą i tatą. Im byliśmy starsi, tym bardziej
okazywało się, że mieć brata i siostrę to świetna sprawa, a serca rodziców rozciągają
się nieskończenie i kolana też rosną, by zmieścić nasze dwie pupki, że miłość rodziców
nigdy się nie kończy, a dzień rodziców też udaje się tak rozciągnąć, żeby spędzić czas
z nami na wspólnych zabawach, ale także na chwilach poświęcanych każdemu z nas
osobno, na tym, co lubimy.

Rodzice Adopcyjni

T

Krótka historia o tym,
jak do nas trafiłeś Gwiazdeczko...

Tam... wysoko, wysoko w górze... nad domami, nad lasami i górami... gdzie niebo
jest cudownie błękitne, a obłoki największe i najbardziej puchate... gdzie słońce świeci
ciepłymi promieniami i gdzie zawsze pachnie wiosną... raz na jakiś czas spotykają się
Dobre Moce Tego Świata. Są stare jak świat i młode jak pierwsze krople deszczu, są
piękne jak letni ogród i mądre jak wiekowe drzewa… radosne jak tęczowe chochliki
i pełne dobroci jak babcine ciasto… Kochają swoje niebo i cały ziemski Świat pod
nimi. Znają każdego człowieka... jego serce i myśli... radości i lęki... wszystkie
uczynki i pragnienia… Cieszą się, że znowu mogły się spotkać, gromadzą się nad
wielkim tęczowym stawem, który migoce promykami słońca jak gwiazdami... łapią
się wszystkie za ręce... i patrzą na siebie radosnymi oczami z wypiekami na twarzach.
Pochylają się nad stawem... widzą tu cały świat pod nimi... najpierw... daleko w dole...
morza, lasy, rzeki, potem miasteczka i wioski, wysokie drzewa, kominy fabryk,
domy, ulice... i wreszcie... ludzi... Teraz wysilają wzrok... zbliżają się... i zaglądają
przez okna... słuchają rozmów, podchodzą do parkowych ławek, do spacerujących,
do śmiejacych się i płaczących, patrzą na splecione ręce, na przytulone ramiona, na
wielką miłość, nadzieję i tęsknotę... Są coraz bardziej pewne... i już wiedzą... w końcu
usmiechają się zadowolone, bo odnalazły dokładnie tych, których szukały.
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Wiedzą, że to ci ludzie są tymi ze szczególną mocą, cząstką tej, którą mają one
same… i jeszcze ktoś… Podnoszą spojrzenia znad tęczowego stawu, są z siebie
naprawdę dumne i zadowolone, wiedzą, że dokonały najlepszego wyboru. Wyboru
domu dla szczególnych niezwyczajnych małych Błękitnych Gwiazd z promykiem
wielkiej siły. Oglądają się za siebie i widzą w oddali, pod wielką srebrzystą brzozą
skrzące się Gwiazdeczki, od których słychać radosny chichocik. Każda ta Błękitna
Gwiazda trafi do szczególnego domu, bo tylko ludzie z mocą mogą mieć tak wielkie
szczęście...
Dobre Moce znowu wykonały swoje zadanie, będą dzisiaj miały wielki bal, a na
ziemię spadnie tęczowy deszcz ich radości, która już niedługo ogarnie całą rodzinę
upatrzonej pary... i tak o to Wybrany trafi do Wybranych :‑)

Ewa i Łukasz
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G

Czy przyleciały bociany?

Gdzieś, hen za morzem, dwoje ludzi się poznało no i mocno pokochało.
Żyć bez siebie nie umieli, więc ślub wzięli.
Wiedli swe spokojne życie, a to praca, to wakacje, plany snuli.
Już i dom kupiony nowy, niech, więc bocian tu zawita – mówią oni.
Ale co to, jedna wiosna i następna, a tu nie ma wymarzonych gości.
Myślą zatem dniem i nocą – czy to dom za mały, czy źle gości zapraszamy?
‑ Niech więc Dobra Wróżka da nam radę – mówią razem.
Poszli więc zaciekawieni, swą miłością umocnieni.
Na co Wróżka tak im rzecze: „Że tej wiosny przyleciały już bociany no i adres
nasz... już dany”.

A&M

89

Bajka pt. „Nasza droga do adopcji”

T

To będzie bajka samograjka,
Którą skrycie napisało życie,
Bajka bardzo magiczna,
Nie mistyczna, ale klasyczna.
Bez wróżek, czarodziejów,
Królów i księżniczek,
Smoków i potworów,
Za to pełna humoru.
W pewnym pięknym mieście,
Gdzie mnóstwo jest kolorów,
Zielonych lasów, błękitnych rzek i jezior wiele,
Poznali się Ci nasi bajkowi przyjaciele.
Ona miała czarne włosy i czarne oczy,
Bardzo lubiła się śmiać i z ludźmi rozmawiać,
Podróżować i świat odkrywać.
On blondyn o zielonych oczach,
Muzyki lubił słuchać, kopać piłkę z kolegami,
Interesował się też samochodami.
Gdy ci dwoje przypadkiem się spotkali,
To się w sobie zakochali,
On ją strasznie rozśmieszał swoimi żartami,
Ona przepadała za jego zielonymi oczami.
Od tej pory już tylko wspólnie czas spędzali,
Na długie spacery razem chadzali,
Do lasu z psem jeździli, sobą się cieszyli.
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On i ona tak bardzo się pokochali,
Aż wkrótce się pobrali,
Ślub wzięli w tym pięknym mieście, w którym mieszkali.
W starym wielkim kościele,
Spotkali się na ślubie ich rodzina i przyjaciele,
Radości nie było końca, bo ich miłość była gorąca.
Lata mijały, a on i ona coraz rzadziej się razem śmiali,
Bo choć mocno się starali, często przytulali,
Bociany ganiali, w kapuście szukali,
To dziecka nie znajdowali.
Ci nasi bajkowi przyjaciele,
Szczęścia mają jednak wiele,
Spotkali dobrych ludzi i bardzo są radzi,
Gdyż oni im pomogą szczęście z powrotem sprowadzić.
On i ona na dobrych ludzi się zdali,
Po prostu im zaufali,
I czekają na ich pomoc w znalezieniu dzidziusia, dla którego,
On będzie TATUSIEM, a ona to będzie MAMUSIA.

Monika i Tomek
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D

Nasza droga do adopcji

Dawno temu, w środku pięknej i rozległej puszczy, nad niewielką, ale urokliwą rzeką
mieszkał pewien wędkarz wraz ze swoją piękną żoną. Mieszkali w drewnianej chatce
na wielkim zakolu rzeki. Wiedli szczęśliwe i pełne wrażeń życie. Często spotykali się
ze swoimi znajomymi, wyruszali do puszczy na długie spacery, jeździli rowerami,
a czasem wyruszali w dalekie podróże. W takiej sielance upływało im życie. Mimo że
czuli się szczęśliwi, to jednak wciąż im czegoś brakowało. Bardzo pragnęli dzidziusia.
Jednak nad rodziną wędkarza i jego ślicznej żony ciążyła straszna klątwa, która trwała
od wielu pokoleń.
A stało się to tak. Dawno temu prapradziadek wędkarza złowił w rzece czarną rybkę,
która poprosiła prapradziadka o wypuszczenie jej z powrotem do rzeki, a ta spełni
jego najskrytsze marzenie. Niestety prapradziadek nie posłuchał czarnej rybki i zabrał
ją na obiad. Zanim jednak ją zabrał, rybka zdążyła rzucić klątwę na całą rodzinę
prapradziadka, a klątwa była straszliwa. W każdym kolejnym pokoleniu prapradziadka
jeden chłopiec bądź jedna dziewczynka nie będą mogły doczekać się potomka i będą
musieli żyć w samotności. I tak wędkarz wraz ze swoją piękną żoną napiętnowani tą
straszliwą klątwą trwającą od wieków nie mogli mieć swoich własnych dzieci. Bardzo
kochali dzieci, które znali, a było ich dużo. Siostra żony wędkarza miała prześliczną
córeczkę, którą wędkarz i jego piękna żona bardzo kochali. Siostra wędkarza miała
dwóch synów bliźniaków, którzy byli wspaniałymi chłopcami. Wędkarz wraz ze swoją
piękną żoną jeździli w odwiedziny do nich, bawili się z nimi w różne gry i zabawy,
zabierali dzieci na różne wycieczki do puszczy i nad rzekę. Jednak bardzo marzyli
o tym, aby mieć swoje własne dzieci.
Często szli na pewną polanę ukrytą w lesie, o której nikt nie wiedział i tam płakali
nad swoim losem. Któregoś razu, siedząc na tej polanie i szlochając nad swoją tragedią,
zobaczyli w oddali pewną postać, która siedziała pod wielkim drzewem i szlochała.
Byli bardzo zdziwieni, bo nigdy w tym miejscu nikogo nie spotkali. Byli pewni, że
o tej polance oprócz nich nikt nie wie. Mimo swojego smutku podeszli do tej osoby.
Okazało się, że była to wróżka, która fruwała po puszczy i nie zważając na gęsto
rosnące drzewa, złamała swoje skrzydełko. Nie mogła fruwać z tym skrzydełkiem
i dotarła na tę polankę, na której siedział wędkarz ze swoją piękną żoną. Wróżka nie
wiedziała, gdzie jest ani w którą stronę iść. Było jej bardzo smutno. Wędkarz i jego
piękna żona wzięli wróżkę do siebie i się nią zaopiekowali. Żona wędkarza znała
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się na różnych lekarstwach i zrobiła dla wróżki napar z ziół, który podała wróżce do
wypicia oraz opatrzyła jej złamane skrzydełko. Po tym wszystkim położyła wróżkę do
łóżka i poprosiła, żeby zasnęła, a rano wszystko będzie dobrze.
Rano, kiedy wróżka się obudziła, zobaczyła, że jej skrzydełko naprawdę się zrosło.
Była taka szczęśliwa i radosna z tego powodu. Szybciutko wyleciała z domu wędkarza
i jego pięknej żony i wzbiła się wysoko w niebo. Fruwała taka radosna, aż w końcu
spojrzała w dół, a tam na podwórku siedzieli wędkarz wraz ze swoją piękną żoną
i patrzyli szczęśliwie w górę na wróżkę. Nie zważając na nic, wróżka szybciutko
pofrunęła, aby podziękować za uratowanie życia. Chciała się odwdzięczyć i obiecała
wędkarzowi i jego pięknej żonie, że spełni ich jedno życzenie. Wędkarz i jego piękna
żona, nie zastanawiając się długo, poprosili wróżkę o to, żeby zdjęła z nich straszliwą
klątwę trwającą od pokoleń i żeby w końcu mogli mieć dzieci. Wróżka szybciutko
zakręciła się wokół domu, dwa razy wzniosła się wysoko nad ziemią tak wysoko,
że prawie nie było jej widać, wyciągnęła czarodziejską różdżkę i wypowiedziała
zaklęcie, po czym sfrunęła z powrotem na dół na podwórko wędkarza i jego pięknej
żony. Powiedziała im, że muszą udać się w miejsce, gdzie znajdą więcej takich wróżek,
a gdy tam już dotrą, wszystko pięknie się ułoży. Powiedziała również, że muszą być
wytrwali w drodze do tego miejsca. Narysowała mapę i kazała czym prędzej ruszać.
Tak wędkarz i jego piękna żona wyruszyli w swoją najważniejszą podróż.
Kiedy dotarli do wyznaczonego miejsca, dostali zadania do wykonania. A gdy już
wykonali wszystkie, wróżki powiedziały, że teraz spełni się ich największe marzenie.
I tak właśnie czekamy na Ciebie – nasz wyśniony Skarbie. Każdego dnia czekamy
na to, kiedy pojawisz się w naszym życiu.

Przyszli rodzice
Ilona i Adam
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Rodzic w oczach dziecka
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Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin.
tel. 91 425 36 60
faks: 91 425 36 67
www.poa.szczecin.pl
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