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Pokazali jak wygląda ro

Elżbieta i Wiesław Banaszako-
wie mają czworo dzieci, dwoje
starszych już dawno się usamo-
dzielniło, wyprowadziło z domu,
założyło rodziny. Państwo Bana-
szakowie są więc już dziadkami,
ale w ich domu często jeszcze sły-
chać niemowlęcy płacz, a przy
wejściu stoją dziecięce wózki. Po
domu kręcą się też starsze dzieci i
nastolatki. Bowiem od dwunastu
lat w Grodzisku działa pogotowie
rodzinne. Dzieci w ich domu poja-
wiają się z dnia na dzień. Bana-
szakowie otrzymują telefon, że
jakieś dziecko potrzebuje pomocy i
natychmiast mają nowego członka
rodziny.

- Nie odmawiamy przyjęcia
dzieci, bo wiemy, że trafiłyby one
do domu dziecka. Dlatego czasem
jest u nas naprawdę spora gro-
madka – mówi Elżbieta Bana-
szak.

Ostatnio było dziesięcioro

Pod swój dach przyjęli już prawie osiemdziesięcioro dzieci. To dla nich rozbudowali dom, kupili meble, komputery, zaba
jednak pokazali jak wygląda prawdziwa kochająca rodzina.

dzieci, w tym dwoje własnych.
- Mieliśmy dwójkę niemowląt –

jedno kilkutygodniowe, drugie kil-
kumiesięczne, półtoraroczna
dziewczynka, dwuipółroczny chło-
pczyk, starsze dzieci miały kolejno:
7, 8, 15, a najstarszy 17 lat. Tych
najmłodszych już u nas nie ma.
Trafiły do adopcji.

Pozostały wózki i łóżeczka,
które czekają na przyjęcie kolej-
nych dzieci. Pozostały też wspom-
nienia i zdjęcia, których u
Banaszaków pełne albumy.

Na pierwszym zdjęciu - tym
sprzed dwunastu lat – stoją przy
choince. Pani Elżbieta trzyma na
rękach dziewięciomiesięcznego
Pawełka, obok dwoje ich rodzo-
nych dzieci: Emilka i Krzyś.

- Pawełek był pierwszym dziec-
kiem, które przyjęliśmy pod swój
dach. Emilka miała wtedy pięć lat,
Krzysiu 2, 5 roku.

Dzieci zawsze bardzo im po-
magały. Przede wszystkim dzięki

nim łatwiej było przełamać pierw-
sze lody, pokonać barierę po przy-
wiezieniu nowego członka rodziny,
do nowego, nieznanego domu.

- Teraz kiedy podrosły są nie-
ocenioną pomocą. Emilka w razie
potrzeby nakarmi niemowlę, ukoły-
sze do snu, Krzyś zresztą też to
potrafi. Często wyjdzie też z wóz-
kiem na spacer, pomoże w przy-
gotowaniu posiłku. To dla nich
szkoła życia i przygotowanie do
dorosłości. – mówią Banaszako-
wie - U nas w domu wszystko robi
się razem. Kiedy wyjeżdżamy w
odwiedziny, czy na uroczystość to
zawsze zabieramy wszystkie
dzieci, razem jeździmy na grzyby
do lasu, razem obieramy trus-
kawki, robimy zaprawy, przetwory
na zimę. Starsze dzieci pomagają
kosić trawę lub pielić w ogródku.
Są też przyjemności – wspólne wy-
pady nad jezioro, czy na wycieczki
po kraju, wyjazdy na basen.
Wszyscy tworzymy rodzinę. Pro-
blemy dzieci są naszymi proble-
mami.

Był 1998 rok, kiedy Banaszako-
wie przeczytali w gazecie artykuł o
dzieciach, które nie mają szczęśli-
wego dzieciństwa i o rodzinach,
które starają się tym dzieciom
pomóc. Dowiedzieli się o pogoto-
wiu rodzinnym, które przyjmuje
dzieci w trudnych sytuacjach ży-
ciowych – kiedy rodzicom zostają
odebrane prawa rodzicielskie,
kiedy dorośli zrzekają się swoich
pociech, gdy malce tracą rodzi-
ców. Artykuł poruszył serce Bana-
szaków, a że dzieci kochają,
postanowili szerzej zainteresować
się tematem. Wzięli udział w wielu
szkoleniach kursach, wypełnili
wiele ankiet i założyli w swoim
domu pogotowie rodzinne. Pierw-
sze w naszym powiecie. Jedną z
czterech obecnie istniejących tego
typu placówek. Nigdy nie żałowali
swojej decyzji, choć czasu dla sie-
bie mają naprawdę niewiele. Jak
mówią każde zmęczenie i stres po-
trafi ukoić uśmiech dziecka.

Dzień u nich zaczyna się o 6.
00 rano, kiedy dzieci wstają do
szkół i przedszkoli.

- Kiedy mamy mniejsze dzieci
wstajemy w nocy, żeby nakarmić
mlekiem, zmienić pieluszkę.

Potem jest pranie, sprzątanie,
gotowanie, zakupy, wizyty u leka-
rza. Często bowiem do Banasza-
ków trafiają chore dzieci, a i te
zdrowe muszą czasem odwiedzić
okulistę, czy stomatologa. Po po-

łudniu odrabianie lekcji, rozmowy, wspólne
posiłki, zabawy, kładzenie do snu. Zebra-
nia rodzicielskie w szkołach czasem
trudno pogodzić w czasie. Zdarza się bo-
wiem, że aż troje ich dzieci chodzi do jed-
nej klasy, czasem każde chodzi do innej,
do różnych szkół. Trzeba też pamiętać,
które dziecko kiedy ma zajęcia dodat-
kowe, wyjazd na wycieczkę, spotkanie z
kolegami i koleżankami i jakoś to wszystko
ze sobą godzić. O tym ile pracy zajmuje
prowadzenie domu przy tak licznej gro-
madce wiedzą ci, którzy tego doświad-
czyli. Tym trudniej jest, gdy w domu jest
kilkoro nastolatków, którzy z racji wieku
buntują się, albo nie godzą się z tym, że
sąd postanowił zabrać ich rodzicom, bo
nawet najgorsi rodzice są tylko jedni. Po
czasie dzieci jednak dochodzą do
wniosku, że w ich sytuacji pogotowie ro-
dzinne było najlepszym wyjściem i z sen-
tymentem wspominają „ciocię” Elę i
„wujka” Wiesia. Po latach wysyłają kartki
na święta, dzwonią, odwiedzają, zapra-
szają na uroczystości rodzinne. Niektórzy
ich wychowankowie mają ponad dwadzie-
ścia lat, własne domy i dzieci.

Dzieci do Banaszaków z założenia tra-
fiają na kilka, kilkanaście tygodni – do wy-


