
Bez niej moje życie byłoby niepełne 

Nie ma, nie może, nie będzie.  

Nie ma ciała modzelowatego, niedowidzi, niedosłyszy, nie chodzi, nie mówi. 

Brak, deficyt, zaburzenie.   

FAS, Epilepsja, upośledzenie. 

Medyczna zagadka, przypadek godny opisania.  

Czy tylko?  

Nikola przyszła na świat prawie sześć lat temu. Cudowi narodzin towarzyszyło 4,25 promila 

alkoholu w krwioobiegu maleńkiej kilogramowej istotki. Tu słowo cud nie wydaje się być 

nadużyciem.  

Mama dała jej życie -  więcej niestety nie mogła.  Szpital, fundacja, placówka. To  miejsca, 

które  otworzyły swe ramiona by przyjąć dziewczynkę. Jednak, w tych ramionach było już dużo 

innych dzieci, z równie zawiłymi historiami życiowymi. Po drodze wiele cioć.  To ich wielość 

była tym co dla Nikoli było najtrudniejsze. Poza tym małej, nadwrażliwej  na dotyk 

dziewczynce trudno było przebić się przez kolejkę dzieci oczekujących na miłość i uwagę. 

Nikola pozostawała w swoim świecie. 

Pierwsze nasze spotkania były dość przypadkowe. Odwiedzałam w placówce terapeutycznej 

inną dziewczynkę, która miała dołączyć do naszej rodziny. Pomimo intensywności uczuć jakie 

towarzyszyły spotkaniom z Agnieszką – dostrzegałam też Nikolę. Maleńki delikatny kwiatek, 

zawsze trochę z boku, zanurzony w świecie zupełnie dla mnie obcym. Jednak już wtedy 

pojawiło się pierwsze ziarnko naszej relacji. Agnieszka, cudna dziewczynka z zespołem Downa 

trafiła do naszej rodziny w lutym. Pierwsze miesiące pełne były intensywnych zmian, 

niespodzianek i konieczności dostosowanie rytmu rodziny do nowego, niezwykłego członka 

rodziny. Ale moje myśli często powracały do Nikoli, która pozostała w placówce. Myśl powoli 

przeradzała się w pewność, że Nikola także jest nasza.  

W lipcu 2014 roku odbyliśmy pierwszą oficjalną rozmowę w sprawie dziewczynki. Rozpoczął 

się długi proces przygotowań i zmian w naszym życiu. Wreszcie, po niespełna roku, 18 czerwca 

2015 roku byliśmy gotowi na przyjęcie Nikoli.  



Z tamtego okresu najbardziej pamiętam lęk, czasem przeradzający się w paraliżując y strach. 

Czy sobie poradzę, czy nauczę się odczytywać Jej potrzeby, czy nie zrobię Jej krzywdy. Była 

taka maleńka, krucha, delikatna. Tak mało było woli życia w tym drobnym ciałku.                 

Początki nie były łatwe i dla Niej i dla mnie. Zwyciężyła jednak wola życia. Każdego dnia 

Nikola zaskakuje, każdego dnia pozwala odkryć taką siebie, która zachwyca. Po niespełna 

rocznej wspólnej podróży przez życie Nikola stała się inną osobą. Było to możliwe dzięki 

oddziaływaniu miłości, ale też ciężkiej codziennej pracy dziewczynki. To spora dawka godzin 

terapii i niezwykle silna  wola  dziecka skazanego przez alkohol. Wiem, że Nikola nigdy nie 

będzie w pełni sprawną osobą. Jednak  nie chcę zakładać granicy Jej możliwości. Jestem 

głęboko przekonana, że Nikola jeszcze niejednokrotnie mnie zaskoczy. 

Dziś chodzi, przytula się, rozumie wiele komunikatów, żartuje, inicjuje kontakt, dopomina się 

o swoje, zazdrości, wścieka się, marudzi, uwielbia słuchać muzyki, lubi grać w piłkę,  szaleje 

na karuzeli i huśtawce, niezwykle ciężko pracuje podczas terapii, dziwi i zachwyca Ją świat, 

lubi ciepłe mleko z biszkoptami, nie lubi czesać włosów, mruczy drapana po plecach, gaworzy, 

jest piękna…  Mogłabym tak wymieniać bez końca…   

Jak się żyje z Nikolą?  

Normalnie. Lubię z Nią być, uwielbiam Jej śmiech i wyraz twarzy gdy jest szczęśliwa.  Nasze 

życie jest cudownie  zwyczajne. Cieszę się, że jest.  Bez Niej moje życie byłoby niepełne.    

 Beata Podlasek 


