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Moja rodzina jest najlepsąrueczą, jaka przytrafiła mi się w zryau_ mówi Magdalena
Sadecka-Makaruk' malna dwóch cudovmych ctrłopców (8 i 0 lat). r<toś powie, to zadne
odkrycie, a jednak do magii macierzyństwa (i tacierzynstwa) tez trzeba dojrzec,
by ją doceni Ć i przeżyćna swój sposób.
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yśl o zostaniu rodzi-
cami pojawiła się
w naszym życiu
bardzo naturalnie.
stwierdziliśmy' że
tego chcemy i nie-

dfugo od tej decyzii cieszyliśmy się
z ,,dwóch kreseczek''.to był napraw-
dę piękny iwzruszaiąry czas. Najmi-
lej wspominam beztroskie wyobra-
żenia, jak będzie wyglądać zycie w
tró j kę i wspani ałe po czucie, że p oza
moim maleństwem i Mężem nic tak
naprawdę mnie nie interesuie,że je-

steśmy najwazniejsi. oziś wiem, że
takidystans może miećrylko kobie'
ta,która jest kochana przez swojego
partnera, ma w nim wsparcie i pnez
to posiada absolutne poczucie bez-
pieczeństwa.

z racji Ęcia łciową optr,rmistką
nie myślahm o bólu porodowym czy
zagr ażaiąc.ph chorobach. Śmiałam
się często i nawet walcząc z mdło-
ściami starałam się nie zapominać,
że taka reakcja moiego organizmu
świadczy jedynie o prawidłowym
przebiegu ciąży. r tak też było,wy-
niki były prawidłowe, cieszyłam się
śoietlrą formą i coraz okrągleisa,rm
bruuszkiem.

łtyslę, że bardzo ważne iest nasta-
wienie kobiety w tym okresie. Spo-
kói, radość i naturalna akceptacia
stanu ,,bycia w cit1Ę'' sprawiają, że
może ulć się dobrze sama ze sobą,
a dzięki temu dziecko też czuje się
spokojne, akceptowane i kochane.

Niespodziewany
poród
ffi Mówi się,żł ,,Ąciezawsze nas
ffi zaskakuje''.Thk Ęło w naszym
przypadku. W dniu, w którym wy-
bierałam się na wesele znajomych,
mói s1mek w z9. tygodniu ciązy po-
stanowił, że ufodzi się tetaz,zataz,
ani dnia poźniej.Zamiast na wesele
po jechałam w piękne| sukni i maki-
jażu weseln1rm na izbę przyjęć do
szpitala św. zofi i w Warszawie. Tbm
też po niespełna pięciu godzinach,
urodził się mój skarb, malutki Jo-
achim,którywa:Ął 1600 g i M kom-
pletnie nieprzystosowany do zycia
poza brzuchem mamy.
w szpitalu Ęliśmy s tygodni. nył to
czas próbydla nas jakozwiązku,wy-
szlśmy z niej mocĄiejsi i bliżsi so-
bie.Wtakich momentach życia iest
czas na przewartościowanie tego,co
jest ważne i tego, co błahe,wtedy też

poznaje się prawdziwych przyiaciół.
Nie powiem, żebyło łatwo,bo nie
było. Strach przed nieznanym, wy-
rwanie z b ezpiecznego otoczenia,
a co najgorsze świadomość zagro-
żenia łcia Joasia sprawiały,że Ęy
momenĘtrudne i cięzkie.

Bezcenne
wsparcie
ffi Nasza historia z wcześniac-
ffiffi twem zakonczyłasię szczęśli-
wie.Personel szpitala był prawdzi
w1łn wsparciem.Zawsze mieli czas,
pozwalali być z dzieckiem, uczyli,
jak je przewijać i karmić, nawet
kiedy jeszcze leżał w inkubatorze.
Myślę, że takie zaufanie do lekarzy,
wsparcie sióstr, które pokazywały
mi zdięcia innych wcześniaków,
pocieszały, że z te$o się wyrasta
i że będzie dobrze - jest ogromnie
ważne.Sądzę też,że dzięki tym po-
zyt]rwnym doświadczeniom nie
bałam się drugiej ciąży, którą do-
nosiłam do końca.

łtój urodzony o czasie młodszy
syrrek pokazał mi, jakwygląda nor-
malne macierz}rństwo bez laktatora,
monitora oddechu i wizyt u licznych
specjalistów.
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