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Olivia Montuschi jest matką dwojga dorosłych już dzieci (urodzonych w latach 
1983 i 1986) poczętych z nasienia dawcy. Razem z mężem, Walterem Merrick-
sem, i czterema innymi rodzinami założyli w 1993 roku organizację Donor Con-
ception Network. Olivia ma wykształcenie pedagogiczne i psychologiczne, pra-
cowała wiele lat prowadząc szkolenia dla rodziców, tworząc materiały i progra-
my edukacyjne. Obecnie pracuje w niepełnym wymiarze czasu kierując Donor 
Conception Network oraz odpowiada bezpośrednio za projekt „Jak to powie-
dzieć”.

Donor Conception Network 

Donor Conception Network to organizacja ustanowiona w 1993 przez 
pięć rodzin szukających środowiska, które wspierałoby je w realizacji de-
cyzji o otwartości wobec dzieci jeśli chodzi o ich poczęcie dzięki daw-
stwu nasienia, komórek jajowych lub zarodków. Obecnie skupia małżeń-
stwa, pary niemałżeńskie, singielki, pary jednopłciowe, rodziców samot-
nych na skutek separacji, rozwodu lub śmierci partnera, dorosłe dzieci 
poczęte z gamet dawców a także pewną liczbę dawców nasienia i daw-
czyń komórek jajowych. Około połowy naszych członków doczekało się 
już potomstwa a większość pozostałych zastanawia się lub jest w trak-
cie leczenia niepłodności z wykorzystaniem komórek jajowych dawczy-
ni, nasienia dawcy lub na drodze adopcji prenatalnej. 

Dwa razy do roku organizujemy ogólnokrajowe zloty – zapewniamy 
opiekę dla dzieci oraz zajęcia grupowe dla dzieci starszych – mamy 
również lokalne grupy w różnych regionach Zjednoczonego Króle-
stwa, prowadzimy listę rodziców, z którymi można kontaktować się 
telefonicznie lub emailowo, wydajemy półrocznik stowarzyszenia 
oraz prowadzimy tętniącą życiem stronę internetową z forum dostęp-
nym tylko dla naszych członków.
Dołącz do nas koniecznie. 

Dowiedz się więcej z naszej strony internetowej www.dcnetwork.org 
lub zadzwoń 0208 245 4369.
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Można być tylko wdzięcznym inicjatorom i organizatorom projektu 
„Powiedzieć i rozmawiać” za ich wrażliwość, wizję, odpowiedzialność 
i odwagę. Żyjemy w czasach wielkiej i gwałtownej transformacji bio-
technologicznej i obyczajowej. Nie nadążają za nią prawodawcy, nie 
nadąża za nią system edukacyjny ani instytucje religijne, nie nadążamy 
też my – zwykli ludzie – z naszą refleksją etyczną i światopoglądową, 
z weryfikacją przekonań i nawykowych emocjonalnych reakcji – a na-
wet brakuje nam języka aby to wszystko ponazywać. A w międzycza-
sie – z pomocą nowoczesnej biotechnologii – w sytuacjach i konfigu-
racjach rodzinnych o jakich nam się do niedawna nie śniło, rodzą się 
i żyją coraz większe ilości dzieci. I wszystko wskazuje na to, że ilość 
dzieci poczętych biotechnologicznie będzie gwałtownie wzrastać. Te 
dzieci i ich niebiologicznych rodziców a także nowe konfiguracje ro-
dzinne trzeba wyrwać z zaklętego kręgu milczenia, życia z poczuciem 
mrocznej tajemnicy i ryzyka napiętnowania. To nasz obowiązek także 
wobec nas samych – wobec naszych zaklętych w oderwanym od rze-
czywistości myśleniu i odczuwaniu serc i umysłów. 

Wojciech Eichelberger
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Drodzy Rodzice!

Z radością oddajemy w Wasze ręce przetłumaczone książeczki „Telling and 
talking”.

Mamy nadzieję, że pomogą Wam w podjęciu decyzji czym będzie w Waszej  
rodzinie fakt, że dzieci przyszły na świat dzięki dawstwu gamet lub zarodków 
(adopcji prenatalnej).

To, że nasze dzieci nie będą z nami genetycznie spokrewnione jest dla nas nie-
łatwą decyzją i zwykle dochodzimy do niej po długiej i ciężkiej drodze, na któ-
rej wylaliśmy wiele łez. Ale droga ta wiedzie do miłości i szczęścia. Ta miłość po-
zwala nam podjąć bardzo trudną decyzję by nasze dzieci mogły w ogóle poja-
wić się na świecie.

Nie warto więc tego dobra ukrywać.

Dając Wam do ręki te książeczki, zachęcając do ich przeczytania, bardzo byśmy chcieli 
namówić Was do przemyślenia co powiedzieć dziecku o jego pochodzeniu, kiedy 
i jak to zrobić.          
Zachęcamy Was by powiedzieć dziecku i pokazujemy jak rozmawiać.

Wasze dziecko zasługuje na szacunek, miłość, podmiotowe traktowanie.

Zasługuje na prawdę.

Wiedza o własnych korzeniach jest mu potrzebna by zbudować obraz siebie, do-
wiedzieć się kim jest. Musimy wszak wiedzieć skąd przychodzimy by decydować 
gdzie zmierzamy.

Anna Neska, psycholog 

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”
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Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności  
i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”

www.nasz-bocian.pl
www.nieplodnoscboli.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adop-
cji „Nasz Bocian” powstało 28 października 2002 r i zostało utworzone 
przez grupę ludzi, których bezpośrednio dotknął problem niezamierzo-
nej bezdzietności. Jesteśmy jedyną polską organizacją pacjencką dzia-
łającą na rzecz osób niepłodnych i ich rodzin, a także jedną z najwięk-
szych takich organizacji w Europie. Poprzez portal internetowy skupia-
my 70  tys. zalogowanych i aktywnych użytkowników – pacjentów kli-
nik leczenia niepłodności, rodziców adopcyjnych i rodziców dzieci uro-
dzonych w wyniku leczenia niepłodności. Stowarzyszenie „Nasz Bocian” 
od 2012 roku jest organizacją członkowską Fertility Europe, organizacji 
parasolowej skupiającej 23 organizacje pacjenckie z 21 krajów Europy. 
Jest także autorem kampanii „TATA-najważniejsze słowo dla męż-
czyzny”, akcji „Nie-Zwykłe Rodziny. Pocztówki Nadziei”, a od roku 
2010 prowadzi Linię Pomocy Pacjent dla Pacjenta tworzoną wyłącz-
nie na bazie pracy woluntarystycznej, której celem jest pomoc i wspar-
cie wszystkich osób doświadczających niepłodności. Stowarzyszenie 
jest organizacją pożytku publicznego. Działamy społecznie, a podejmo-
wane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wy-
łącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków.

Od początku naszego istnienia patronowaliśmy szeregowi publikacji po-
święconych tematyce adopcji i leczenia niepłodności, m.in. Dom Malo-
wany (2003 r.) i Dom na nowo malowany (2006 r.) Magdaleny Gryc-
man, Bociany przylatują zimą (2005 r.) Iwony Jurczenko-Topolskiej, 
Czekając na bociana. Opowieści terapeutyczne o niepłodności 
(2007 r.) Bogdy Pawelec, Zajść w ciążę (2011) dr Piotra Pierzyńskiego, 
Drogi ku płodności (2011), praca zbiorowa, Dziecko ze szkła (2012) 
Dagmary Weinkiper Halsing. Braliśmy także udział w promocji książki 
Agnieszki Frączek Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci 
(2008 r.), książki Cisza pod sercem (2011) autorstwa Moniki Orłowskiej,  
Dziecko ze szkła
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Wyrazy uznania i podziękowania

Niniejsze broszury nie mogłyby być wydane bez finansowego wsparcia1 ze strony 
Parenting Fund (tłum. Fundusz Rodzinny). Ten fundusz rządowy, administrowany 
przez National Family and Parenting Institute, jest oferowany na zasadzie konku-
rencji sektorowi organizacji wolontariackich oraz społeczności lokalnych w Anglii, 
aby umocnić wsparcie dla rodziców. Wielkie dzięki dla tych, którzy odważyli się wy-
brać ten oto dość niezwykły sposób wspierania rodziców. 

Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność wymienionym tu osobom: Kenowi Da-
nielsowi, wykładowcy (kontraktowemu) pracy socjalnej na University of Canterbu-
ry w Nowej Zelandii; Marilyn Crawshaw, wykładowczyni pracy socjalnej oraz ba-
daczce-stypendystce na Uniwersytecie w  York; Jennie Hunt, starszej terapeutce 
w klinice Wolfson Family Clinic przy szpitalu Hammersmith Hospital w Londynie, 
za ich wysiłek włożony w czytanie i dokładną ocenę wszystkich czterech broszur. 
Ich mądrość, wiedza i doświadczenie w sprawach związanych z poczęciem dzięki 
dawstwu miały ogromny wpływ na ich treść i sposób jej przekazania. 

Fragmenty dotyczące rozwoju dziecka były konsultowane z Elizabeth Howell, której 
wiedza i doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi bardzo wzbogaciły ich treść. 

Dziękuję Janice Stevens Botsford, obecnie już dorosłej osobie, która została poczęta 
dzięki dawstwu i która odnalazła kilkoro ze swojego genetycznego rodzeństwa, a tak-
że poznała dane dawcy, za jej nieoceniony wkład w broszurę dla rodziców dzieci w wie-
ku lat 17+, w postaci współczucia, wyrozumiałości oraz pasji do wyjawiania prawdy. 

Podziękowania należą się także:

Marion Scott, członkini grupy sterującej stowarzyszenia DC Network i  mentorki 
w  projekcie „Jak powiedzieć”, która pilnowała, by projekt trzymał się założonych 
ram i dawała mi bezcenne wsparcie kiedy traciłam zapał. 

Sarah Gillam, której sugestie wpłynęły na strukturę tych broszur i która wielokrot-
nie edytowała te teksty z wielką cierpliwością. 

Projekt ten nie mógłby się jednak udać bez wielu rodzin i pojedynczych osób zarów-
no ze stowarzyszenia DC Network, jak i spoza niego, z którymi rozmawiałam osobiście 
przez telefon i e-mail o ich spostrzeżeniach, uczuciach i doświadczeniach związanych 
z tematem poczęcia dzięki dawstwu. Czuję się zaszczycona tym, że mogłam poznać 
Wasze historie i dziękuję, że zgodziliście się, by znalazły się w tych broszurach. 

Dziękuję także mojej rodzinie, Walterowi, Danowi, Willowi i Zannah za miłość, cier-
pliwość i wsparcie, które dawały mi energię do pracy. 

Olivia Montuschi

Kwiecień 2006

1 Dotyczy Wielkiej Brytanii i organizacji Donor Conception Network. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia 
Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” udostępnia broszury dzięki uprzejmości Donor 
Conception Network, przy czym wszystkie prawa własności należą do Donor Conception Network. 
Polskojęzyczna wersja broszurek jest wydawana wyłącznym nakładem finansowym Stowarzyszenia 
„Nasz Bocian”
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Jak o tym rozmawiać?

Dzieci w wieku 8-11 lat
„Nie mając pewności, na ile moja najstarsza córeczka zrozumiała historię o swoim 
poczęciu odbyłyśmy wczoraj niezwykle interesującą rozmowę, poniekąd nawiązującą 
do szkolnej pogadanki na temat kobiecej miesiączki.”

Matka dziesięciolatki. 

Wprowadzenie
Niniejsza broszura jest przeznaczona dla rodziców dzieci w wieku 8-11 lat, którzy stwo-
rzyli rodziny korzystając z dawstwa (nasienia, komórek jajowych lub zarodków). Być 
może któryś z dwóch poniższych scenariuszy opisuje sytuację Waszej rodziny –

•  Jeszcze nie powiedzieliście swojemu dziecku lub dzieciom prawdy o ich pocho-
dzeniu, ale poważnie rozważacie taką opcję, lub zadecydowaliście, że to zrobicie

lub:

•  Rozpoczęliście proces wyjawiania prawdy swojemu dziecku lub dzieciom kiedy 
były młodsze, ale poszukujecie szerszych informacji związanych z tym konkret-
nym etapem rozwojowym, aby móc kontynuować Wasze wspólne rozmowy.

Nasza broszura ma na celu ułatwienie Wam podjęcia decyzji o ujawnieniu prawdy, ofe-
rując praktyczne wskazówki, jak proces ten rozpocząć i kontynuować. Nie daje ona 
jednak gotowego i jedynie słusznego regulaminu postępowania  dla Waszej rodziny, 
ponieważ rodzice różnią się od siebie i to Wy odkryjecie własne sposoby opowiedze-
nia dzieciom historii o stworzeniu Waszej rodziny.

Na kolejnych stronach znajdziecie informacje o nadziejach i obawach, które często łą-
czą się z podjęciem decyzji o otwartości, praktyczne sugestie dotyczące poruszania 
tematu z dzieckiem w sposób właściwy dla jego wieku i przykłady możliwych reakcji 
dziecka. Publikacja zawiera również wskazówki dotyczące tego, jak wybrać właściwe 
miejsce i czas na zainicjowanie tego typu rozmowy. 

Zarówno osoby, które dopiero zaczynają proces ujawniania prawdy, jak i te, które za-
częły to robić jakiś czas temu znajdą tu informacje związane z tym etapem rozwoju 
dzieci, ich możliwymi reakcjami na informacje o poczęciu dzięki dawstwu przekazywa-
ne im w domu i w szkole. Niniejsza broszura zawiera cytaty z wypowiedzi specjalistów, 
młodych ludzi poczętych dzięki dawstwu oraz ich rodziców.

Założyliśmy, że adresami niniejszej broszurki są przede wszystkim pary heteroseksual-
ne. Można bowiem przypuszczać, że singielki i pary lesbijskie na tym etapie już mają 
za sobą pierwsze rozmowy z dziećmi na temat nieobecności ich ojców. Niemniej jed-
nak większość przedstawionych tu wskazówek może również pomóc osobom poszu-
kującym rad, jak kontynuować rozpoczęty już proces rozmowy z dziećmi tzn. lesbij-
kom i samotnym matkom. 

Pomimo iż głównym powodem korzystania z dawstwa komórek rozrodczych i zarod-
ków jest niepłodność, bywają też osoby, które korzystają z tej metody prokreacji, aby 
nie dopuścić do przekazania swoim dzieciom chorób genetycznych. Znacząca część 
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materiału zawartego w tej broszurce odnosić się będzie również do tej grupy osób.

Decyzja o ujawnieniu prawdy

Podjęcie tej decyzji mogło być dla każdego z Was wyzwaniem o innym stopniu trud-
ności. Z pewnością jednak towarzyszyły Wam mieszane uczucia. Być może z góry za-
planowaliście powiedzenie prawdy dziecku, gdy będzie w tym wieku wierząc, że ją le-
piej zrozumie. Możliwe że planowaliście rozpocząć taką rozmowę wcześniej, ale pomi-
mo upływu czasu nie było ku temu okazji. Być może początkowo zamierzaliście zacho-
wać ten fakt w tajemnicy, ale od tamtej pory zmieniliście zdanie.

Atmosfera tajemnicy, obecna w większości klinik leczenia niepłodności, lub nawet 
bezpośrednie rady dotyczące zatajenia prawdy usłyszane od Waszych lekarzy, mogły 
również wpłynąć na Waszą początkową decyzję w kwestii jawności. W ciągu minio-
nych kilku lat nastąpiła jednakże ogromna zmiana światopoglądowa. Instytucja  nad-
zorująca kwestie dotyczące zapłodnienia i embriologii człowieka w Wielkiej Brytanii  
(Human Fertilisation and Embriology Authority  – HFEA) obecnie nakazuje nawet, aby 
kliniki zachęcały i przygotowywały pary oraz singielki korzystające z dawstwa do ujaw-
niania dzieciom prawdy o ich pochodzeniu już we wczesnym dzieciństwie1.

Są rodzice, dla których decyzja o otwartości od zawsze wydawała się być czymś oczy-
wistym i bezsprzecznym. Problemem pozostawało jedynie: jak to zrobić. Dla innych 
rodziców wybór nie jest jednak tak bezproblemowy. Obawiają się tego, w jaki spo-
sób ujawnienie prawdy może wpłynąć na nich samych i na ich dzieci. Niektóre pary 
dochodzą do wniosku, że pomimo wzajemnej zgody na poczęcie dziecka przy uży-
ciu komórek dawcy, każdy z partnerów ma inne odczucia na temat jawności. Ponie-
waż fakt wykorzystania obcego nasienia, komórki jajowej lub zarodka przez pary he-
teroseksualne jest zazwyczaj niewidoczny dla osób postronnych, pojawia się poku-
sa zatajenia prawdy.

„Tak czy inaczej, to będzie nasze dziecko, będziemy je kochać z całego serca, więc po 
co mu o tym mówić?”

Niektórzy rodzice uważają, że ujawnienie prawdy byłoby najwłaściwszym rozwiąza-
niem, ale emocjonalnie nie czują się na to gotowi i zwlekają z rozpoczęciem tego pro-
cesu. Wraz z upływem czasu staje się to jednak coraz trudniejsze. 

Dla odmiany, singielki i lesbijki często napotykają ze strony swoich dzieci pytania typu: 
„Czy mam tatę?”, które zadawać mogą już nawet dwulatkowie. Dlatego też osoby two-
rzące rodziny homoseksualne lub wychowujące dziecko samotnie z reguły nie czekają 
z rozpoczęciem rozmów do momentu ukończenia przez dzieci ósmego roku życia, ale 
rozpoczynają ten proces znacznie wcześniej.

Co mówiono o kwestii ujawnienia prawdy?

Specjaliści tacy jak Ken Daniels, profesor specjalizujący się w dziedzinie pracy społecz-
nej i Diane Ehrensaft, psycholożka kliniczna, uważają, że rodzina funkcjonuje znacz-

1 Ten fragment dotyczy realiów brytyjskich, gdzie HFEA od wielu lat pod naciskiem dorosłych osób 
urodzonych dzięki dawstwu, ich rodzin i opinii publ icznej, działa na rzecz interesów dzieci, rodziców, 
dawców i dawczyń. W Polsce niestety brakuje zarówno prawa, jak i instytucji walczącej o interesy rodzin 
utworzonych dzięki dawstwu. Środowisko lekarskie związane z leczeniem niepłodności namawia na ogół 
rodziców do zatajenia historii rodzinnej i pochodzenia genetycznego dziecka. Obecność psychologa lub 
doradcy rodzinnego w procesie podejmowania decyzji o dawstwie/biorstwie jest również rzadkością w 
polskich realiach, choć światowe autorytety zajmujące się psychologicznymi i społecznymi aspektami 
dawstwa podkreślają niezbędność konsultacji psychologicznej w przypadku leczenia metodami AID, in 
vitro KD i AZ. 
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nie lepiej, jeżeli informacje o ich powstaniu są znane wszystkim jej członkom. Obec-
nie odkrywa się coraz więcej dowodów na to, że nieujawnianie prawdy może szkodzić 
rodzinnym więziom, również ze względu na to, że utrzymywanie tajemnicy pochłania 
ogromne pokłady energii rodziców i sprawia, że żyją oni w nieustannym stresie. Z cza-
sem, gdy dzieci zaczynają dorastać i wykazywać coraz to większą ciekawość wobec 
otaczającego je świata i ich rodzin, rodzice mogą zacząć omijać tematy dotyczące po-
dobieństwa pomiędzy członkami rodziny lub po prostu kłamać. Jednocześnie ciągle 
będzie w nich tkwić lęk, że dzieci kiedyś poznają prawdę od osób postronnych. Wie-
lu nastolatków i osób dorosłych, które poznały fakty o swoim poczęciu później, przy-
znało że zdecydowanie woleliby wzrastać z tą prawdą od najwcześniejszych lat życia. 

Niemniej jednak istnieje rozdźwięk pomiędzy tym, co specjaliści uznają za właściwe 
– i na czym de facto opiera się filozofia działania stowarzyszenia Donor Conception 
Network – a odczuciami wielu rodziców, którzy są pełni obaw i niepokoju, jeżeli cho-
dzi o ujawnienie prawdy. Obawy te są zupełnie zrozumiałe i znaczna ich część zosta-
nie omówiona w kolejnych podrozdziałach niniejszej broszury. Niemniej jednak tego 
typu obawy  same w sobie nie mogą stanowić powodu zatajenia faktu skorzystania z 
dawstwa. Poniższą listę opracowano w oparciu o materiały przygotowane przez Diane 
Ehrensaft. Określa ona trzy zasadne powody nieujawniania dzieciom prawdy, lub od-
roczenia tego procesu. Każdy z nich ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka  –

1.  Kwestie związane ze zdolnością dziecka do zrozumienia faktów: dziecko, u któ-
rego wystąpiły poważne problemy z nauką lub zaburzenia rozwojowe może nie 
być w stanie przyswoić informacji o swoim poczęciu.

2.  Kwestie dotyczące więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem: np. jeżeli dany rodzic 
z jakiegokolwiek powodu przez długi czas nie miał kontaktu z dzieckiem, przed 
rozpoczęciem rozmowy należy skupić się na odbudowie ich wzajemnych relacji. 
W przypadku separacji lub rozwodu rodziców nie wolno wykorzystywać faktów 
związanych z pochodzeniem dziecka w celu osłabienia jego więzi z którymkolwiek 
rodzicem. O ile nie istnieje realne ryzyko ujawnienia dziecku prawdy o jego pocho-
dzeniu przez osoby postronne, rodzice powinni rozpocząć ten proces za obopólną 
zgodą, gdy trudne emocje już nieco opadną. 

3.  Kwestie dotyczące dziecka i niezwiązane z jego najbliższą rodziną: jeżeli istnieje  
ryzyko odrzucenia dziecka przez członków dalszej rodziny lub danej społeczności 
z uwagi na to, że zostało one poczęte przy użyciu obcego nasienia, komórek jajo-
wych lub zarodka, dziecku temu może być trudno odczuwać dumę z powodu wła-
snego pochodzenia. Sytuacja tego typu może mieć miejsce w kręgu kulturowym 
lub religijnym nie akceptującym poczęcia dzięki dawstwu. 

Niemniej jednak Ehrensaft konkluduje, iż rodzice powinni być przede wszystkim uczci-
wi wobec siebie samych. Obawy o to, że prawda może okazać się szokująca dla dziec-
ka mogą stanowić przykrywkę dla lęków i niepokojów, które de facto dotyczą samych 
rodziców, nie mając wiele wspólnego z emocjami dzieci. 

Wasza rodzina skorzysta z tego, że pokonacie swoje obawy

Oto i cała istota problemu. Jako dorośli postrzegamy i odczuwamy pewne aspekty 
związane z korzystaniem z dawstwa komórek rozrodczych lub zarodków (i każdą inną 
kwestie) poprzez filtr własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Jako rodzice pragniemy 
uchronić dzieci przed własnymi negatywnymi doświadczeniami i uprzedzeniami osób 
trzecich. Niemniej jednak, nasze dzieci nie dzielą z nami bagażu naszych doświadczeń, 
więc nie mają pojęcia, co oznacza fakt bycia poczętym dzięki dawstwu. One dopie-
ro rozpoczynają swoją drogę życiową i zasługują na to, aby móc poczuć dumę z tego, 
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kim są. Skorzystanie z dawstwa komórek rozrodczych lub zarodków jest nietradycyj-
ną metodą powołania dziecka do rodziny. Wprawdzie to metoda odmienna, ale prze-
cież „inność” nie musi koniecznie być zła, to po prostu… coś innego. To, w jaki sposób 
traktujemy „inność” zależy od naszego wychowania, osobowości i doświadczeń. Jeżeli 
nie pomożemy dzieciom odczuwać dumy z własnej „inności”, mogą one nauczyć się ją 
ukrywać… albo też dojść do wniosku, że coś jest ukrywane przed nimi.

Zapomnienie o naszych głęboko skrywanych obawach i lękach, nawet mając na wzglę-
dzie dobro dzieci może z początku wydawać się trudne. Niemniej jednak zrzeszeni w 
DCN rodzice, którzy się na to odważyli przyznają, że poczuli olbrzymią ulgę w momen-
cie, w którym rozpoczęli proces ujawniania prawdy. 

Geoff zwrócił się do DCN z prośbą o wskazówki, w jaki sposób powiedzieć swojemu 
jedenastoletniemu synowi Andrew o jego poczęciu dzięki dawstwu nasienia. Później 
napisał:

„Razem z Angelą powiedzieliśmy Andrew prawdę o tym, że począł się z nasienia 
dawcy, po przeczytaniu otrzymanych od Was książek. Poszło to nam naprawdę 
nieźle! Jesteśmy teraz bardzo szczęśliwymi rodzicami i poczuliśmy ulgę. Ujawnie-
nie prawdy najwyraźniej nie zmieniło nic w naszych rodzinnych relacjach. Synek 
poczuł się nieco niepewny, ale u nas zdarzyło się tak, że dwa tygodnie wcześniej 
zmarł mój ojciec i na początku Andrew pomyślał, że dziadkowi byłoby przykro, 
gdyby dowiedział się, że nie był jego prawdziwym dziadkiem. Później przemyślał 
sprawę dogłębnie i uznał, że dziadek był jednak jego dziadkiem, więc wszystko 
jest w porządku. Chciałbym Wam podziękować za radę, której udzieliliście wystra-
szonemu tacie, który chciał po prostu zrobić to, co do niego należało, nie zrażając 
do siebie ukochanego synka.”

Obawy dotyczące ujawnienia prawdy są czymś normalnym

Tylko nieliczni rodzice nie mają obaw w związku z ujawnieniem prawdy. Bywa, że na-
wet ci, którzy są najżarliwszymi orędownikami otwartości przed rozpoczęciem rozmo-
wy z dzieckiem czują ucisk w żołądku. 

Wasza pewność siebie i swoboda to klucz do tego, aby Wasze dzieci dzieliły podobne 
odczucia, zaś dobre przygotowanie – opisane poniżej – to klucz do tego, abyście mo-
gli się tak właśnie poczuć. Poza tym dzieci są dość tolerancyjne i nie musicie obawiać 
się popełniania drobnych błędów. 

Jak się do tego przygotować?
Ujawnienie prawdy dziecku w tej grupie wiekowej wygląda nieco inaczej niż proces 
przekazywania informacji młodszym dzieciom. Zamiast ujawniania informacji stop-
niowo, krok po kroku i na przestrzeni kolejnych lat, będziecie musieli wyjaśnić swo-
im dzieciom prostymi słowami jak i dlaczego zostały powołane na świat przy pomocy 
ofiarowanych komórek jajowych, nasienia lub zarodków. Musicie być również przygo-
towani do rozmów na temat seksu i prokreacji naturalnej. Na końcu niniejszej broszur-
ki wyszczególniono w wykazie kilka przydatnych w tym zakresie publikacji książko-
wych. Pomimo że komiksy (opublikowane przez DCN i innych wydawców) przydatne 
w procesie ujawniania informacji o poczęciu dzięki dawstwu adresowane są dla dzieci 
do siódmego roku życia, mogą one również stanowić dobre wprowadzenie do rozmo-
wy z dziećmi z grupy wiekowej omawianej w niniejszej broszurce. Mocno uproszczo-
ny język tych komiksów ułatwia dziecku przyjęcie do wiadomości przekazywanych in-
formacji. Pokazują one również rodzicom dobry przykład bezpośredniości języka. Do-
stępne są także doskonałe publikacje książkowe przeznaczone dla rodziców, opisują-
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ce doświadczenia podobnych rodzin. Możecie również przećwiczyć wraz z partnerem 
(o ile go posiadacie), innymi członkami rodziny, znajomymi lub psychologiem używa-
nie specyficznego języka. Niemniej jednak warto skorzystać z trzech typów wsparcia, 
a mianowicie:

•  Należy spokojnie zastanowić się nad tym, co dla Was oznacza powiedzenie prawdy 
i jak obecnie postrzegacie własną niepłodność (sytuację lub inne czynniki, które 
skłoniły Was do skorzystania z dawstwa gamet) i Waszą decyzję o skorzystaniu z 
dawstwa.

•  Należy wzmocnić pewność siebie korzystając z metod podanych w broszurce.

•  Należy zdobyć wiedzę na temat obecnego etapu rozwojowego Waszego dziecka, 
aby mieć świadomość tego, co i w jaki sposób jest ono na danym etapie w stanie 
zrozumieć i w jaki sposób może zareagować na informację o poczęciu dzięki daw-
stwu.

Rodzice a kwestia ujawnienia prawdy

To, czy wszyscy członkowie rodziny czerpać będą korzyści z otwartości w kwestii sko-
rzystania z dawstwa zależy od tego, czy rodzice, oprócz przekonania, że działają mając 
na względzie dobro swoich dzieci będą również (obecnie lub w przyszłości) postrze-
gać w sposób pozytywny fakt stworzenia rodziny w ten właśnie sposób. Tylko niektó-
rym z nas przychodzi to bez trudu. Proces ten może wymagać podejmowania ryzy-
kownych kroków i chwilami pokazywania na zewnątrz pewności siebie, której faktycz-
nie może brakować.  Jedną z przeszkód mogą być głęboko zakorzenione negatywne 
emocje związane z własną  niepłodnością, lub koniecznością wykorzystania nasienia 
lub komórki jajowej osoby obcej, niebędącej ukochanym partnerem. 

Skorzystanie z dawstwa gamet stanowi zazwyczaj ostatnią deskę ratunku dla par he-
teroseksualnych lub singielek. Niemniej jednak pary homoseksualne również boryka-
ją się z licznymi dylematami. Podejście do tego rodzaju metody prokreacji jest zazwy-
czaj poprzedzone długotrwałym okresem pełnym rozterek. Konieczne jest przeżycie 
żałoby za długo wyczekiwanym Waszym wspólnym dzieckiem biologicznym. W przy-
padku singielek, jest to żal wiążący się z utratą nadziei na urodzenie dziecka będące-
go owocem szczęśliwego związku. Jest to istotna część procesu wiodącego ku podję-
ciu końcowej decyzji o zostaniu rodzicem w inny sposób, bądź też pogodzeniu się z 
bezdzietnością.

Przeżywanie żałoby z powodu dziecka, którego mieć nie możemy to proces czaso-
chłonny. Często niemożliwe będzie pełne pogodzenie się z sytuacją oraz akceptacja 
dziecka, które faktycznie możemy mieć, dopóki w pełni nie przeżyjemy tego typu ża-
łoby. Pomimo iż proces przeżywania żałoby powinien odbyć się jeszcze przed poczę-
ciem dziecka, czasem dzieje się inaczej. Może być tak, że gdy już zostaniemy wciągnię-
ci w tryby machiny leczenia niepłodności, trudno nam będzie przerwać błędne koło 
badań i zabiegów, aby móc sobie postawić pytanie, czy jesteśmy już gotowi na sko-
rzystanie z pomocy dawców. Bywa tak, że kobiety lub mężczyźni wywierają w tym za-
kresie presję na swoich partnerów, a partnerzy zgadzają się na podjęcie działań, aby 
uszczęśliwić drugą stronę, chociaż sami nie są jeszcze na to gotowi. Być może utrzy-
mywanie się tego rodzaju emocji utrudniło Wam rozpoczęcie rozmowy z dzieckiem 
na wcześniejszym etapie. Nigdy nie jest za późno na to, aby przepracować tego typu 
emocje. 

Wygospodarowanie czasu na omówienie, nazwanie i przyjęcie do świadomości 
Waszej straty, jak również towarzyszącego Wam poczucia wstydu lub bycia na-
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piętnowanym może być optymalnym sposobem przygotowania się do opowie-
dzenia prawdy. Być może warto porozmawiać z partnerem, członkiem rodziny, 
przyjacielem, członkiem stowarzyszenia DCN lub odwiedzić psychoterapeutę ze 
swojej dotychczasowej kliniki lub innego ośrodka.2 

Podjęcie działań, które mogą wydawać się ryzykowne i poruszenie trudnego emo-
cjonalnie tematu w rozmowie z osobami trzecimi często pozwala rodzicom dojść do 
wniosku, że ujawnienie prawdy nie jest czymś aż tak strasznym i trudnym. W trakcie 
spotkań organizowanych przez DCN dowiedzione to zostało po wielokroć. Rodzice 
pewnej ośmiolatki ujęli to w taki sposób -

„Ogromnie obawialiśmy się powiedzenia jej o tym...za każdym razem, gdy coś 
obracało się wokół tego tematu, gdy pytała do kogo jest podobna, coś nas w 
środku boleśnie ściskało. Na pewno wyczuwała, że coś tu nie gra… bo często 
wtedy zmienialiśmy temat lub odwracaliśmy wzrok. Udział w spotkaniach orga-
nizowanych przez DCN dodał nam pewności siebie i po ostatnim z takim spo-
tkaniu  po prostu wróciliśmy do domu i powiedzieliśmy jej wszystko. Córeczce 
nawet nie zadrżała powieka, a my wszyscy poczuliśmy się odtąd mocniej zwią-
zani ze sobą, jako rodzina.”

Rodzice, którzy zdecydowali się ujawnić prawdę bardzo często wspominają o uczuciu 
zacieśnienia więzi rodzinnych. Jest to najprawdopodobniej związane z uwolnieniem 
się od ciążącej tajemnicy i usunięciem przeszkody, która uniemożliwiła rodzinie życie 
w prawdzie i uczciwości. 

Przygotowawcze rozmowy z osobami trzecimi

Informacje, które zamierzacie ujawnić staną się niebawem własnością Waszego dziec-
ka. Jeżeli Wasze dziecko ma 8-9 lat, możecie wspólnie z nim zdecydować, kto jeszcze bę-
dzie uprawniony do ich poznania. Dzieci w wieku 10-11 lat powinny mieć prawo samo-
dzielnego decydowania o tym, komu ujawnić informację, ale mogą w tym zakresie po-
trzebować Waszego wsparcia i wskazówek. Być może zamierzacie również nieco przygo-
tować grunt ujawniając na początek prawdę innym członkom Waszej najbliższej rodziny 
np. Waszym rodzicom. W Waszej bliższej lub dalszej rodzinie lub w kręgu Waszych zna-
jomych mogą znajdować się osoby, do których Wasze dziecko może kiedyś zwrócić się z 
prośbą o pomoc i może warto rozważyć ujawnienie im Waszych planów. Pomocne może 
się okazać wtajemniczenie w sprawę rodzica chrzestnego lub bliskiego przyjaciela tzn. 
kogoś, dla kogo ważne jest dobro dziecka, lecz nie jest bezpośrednio zaangażowany w 
sprawę. Sytuacja, kiedy  tajemnicę znają od lat wszyscy za wyjątkiem dziecka bardzo róż-
ni się od tej, kiedy to ujawniacie Wasz sekret innym osobom tuż przed rozmową w Wa-
szym najbliższym gronie, aby utworzyć wokół dziecka naturalny krąg wsparcia. 

Ważne jest, abyście znaleźli czas na dokładne przemyślenie omawianych kwestii i roz-
mowę z osobą zaufaną, członkiem rodziny lub psychologiem jeszcze zanim poruszy-
cie temat w rozmowie z dzieckiem. Im lepiej będziecie na to przygotowani, tym wzro-
śnie Wasza pewność siebie, a od niej właśnie zależeć będzie poczucie bezpieczeństwa 
u Waszego dziecka. 

2 „W Polsce dotąd nie powstało stowarzyszenie zrzeszające rodziny utworzone dzięki dawstwu gamet i 
zarodków. Jeśli jednak pragniecie porozmawiać o swoim doświadczeniu, możecie skorzystać z Linii Pomocy 
Pacjent dla Pacjenta prowadzonej przez Stowarzyszenie “Nasz Bocian”, w której pracują rodzice adopcyjni, 
biologiczni, osoby świadomie bezdzietne i osoby będące rodzicami dzięki dawstwu. Służą one wsparciem, 
wysłuchaniem i informacjami. Innym gorąco polecanym przez nas rozwiązaniem w warunkach polskich 
jest rozmowa z psychologiem lub terapeutą zajmującym się pracą z parami niepłodnymi. Należy szukać 
ich w dużych ośrodkach leczenia niepłodności, można także skorzystać z listy terapeutów znajdującej się 
na stronie Konferencji o Dawstwie. 
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Język
W niniejszej broszurce określenie „dawca” używane jest w stosunku do osoby, któ-
rej dar pozwolił innym osobom na stworzenie rodziny. Używanie słów typu „ojciec” 
lub „matka”, bądź też „prawdziwa matka lub ojciec” może spowodować pomylenie ról 
dawcy z kimś, kto na co dzień pełni wobec dziecka rolę ojca lub matki. Dawca lub daw-
czyni są w niezaprzeczalny sposób spokrewnieni genetycznie z dziećmi, do których 
przyjścia na świat się przyczynili. Dlatego też zasługują na to, aby mówić o nich z sza-
cunkiem i wdzięcznością. Niemniej jednak nie pełnią oni funkcji rodzicielskich i nie na-
leżą do rodziny. 

W większości przypadków małe dzieci będą posługiwać się takim samym językiem jak 
ich rodzice, ale bywa, że wraz z ukończeniem szóstego lub najczęściej ósmego roku 
życia ich dobór słownictwa zaczyna się zmieniać. Doświadczenia pokazują, że słowa, 
którymi dzieci określają dawcę zmieniają się na kolejnych etapach ich rozwoju i rzad-
ko kiedy dobór słownictwa odzwierciedla jakość więzi wewnątrz danej rodziny. Wska-
zuje on jednak, że dziecko (być może w sposób nieświadomy) próbuje samo rozpra-
cować pewne rzeczy. W kolejnym rozdziale pt. „Rozwój Waszego dziecka a ujawnienie 
prawdy” znajdziecie więcej informacji na temat słownictwa. 

Rozwój Waszego dziecka a ujawnienie prawdy
Rozwój dziecka odbywa się na trzech głównych płaszczyznach –

•  rozwój fizyczny, którego koniec przypada na późne lat nastoletnie lub około dwu-
dziestego roku życia 

•  rozwój funkcji poznawczych (umiejętności myślenia i uczenia się), który najszyb-
ciej przebiega w okresie niemowlęcym, dzieciństwie i wczesnym okresie nastolet-
nim

•  rozwój emocjonalny i społeczny, którego podstawy kształtują się we wczesnym 
dzieciństwie i który trwa przez całe życie.

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Ponieważ rozwój w każdym z trzech 
obszarów przebiega w innym czasie, poszczególne procesy rozwojowe mogą być ze 
sobą nieskoordynowane. Jedno dziecko może szybko rozwijać się fizycznie i wyglą-
dać na emocjonalnie dojrzalsze niż w rzeczywistości, inne z kolei może wyglądać bar-
dziej dziecinnie, ale świetnie rozwijać się pod względem intelektualnym i społecznym.

Rozwój fizyczny postępuje o ile nie zostanie zahamowany przez pewne doświadcze-
nia traumatyczne takie jak np. brak pożywienia. Rozwój poznawczy, społeczny i emo-
cjonalny następuje w wyniku zdobywanych doświadczeń. Doświadczenia te wpływa-
ją na niewidoczny z zewnątrz rozwój mózgu.

Rozwój dziecka a bycie “prawdziwym” rodzicem

U dzieci w wieku ok. 8 lat następuje ogromny skok w rozwoju mózgu manifestujący 
się zazwyczaj wzrostem zrozumienia otaczającego je świata i umiejętności odnalezie-
nia się w nim w sposób bardziej niezależny i kompetentny. Dzieci stają się zdolne do 
zrozumienia bardziej złożonych informacji na temat poczęcia dzięki dawstwu i powi-
nowactwa genetycznego. Wiedzę tę uzupełniają wiadomości na temat życia seksual-
nego zdobywane w szkole i od rodziców. Niemniej jednak zwłaszcza chłopcy w wieku 
przednastoletnim zdają się rozumieć pewne fakty w sposób raczej nieskomplikowany 
i literalny. Często uważają, że skoro odziedziczyli geny od dawcy lub dawczyni, osoby 
te siłą rzeczy są ich ‘prawdziwymi’ rodzicami. Użycie słowa ‘prawdziwy’ jest jednak nie-
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zależne od faktycznej emocjonalnej więzi z osobą, która na co dzień otacza ich miło-
ścią i opieką, i której za żadne skarby świata nie chcieliby zamienić na dawcę. Słowo to 
jest używane z uwagi na brak innego określenia, które trafniej opisywałoby zjawiska z 
dziedziny genetyki i powiązań rodzinnych. Sytuacja ta może ulec zmianie w miarę gdy 
dzieci będą dorastać i zaczną rozumować w sposób bardziej złożony, typowy dla star-
szych nastolatków. 

Niektórzy rodzice, zwłaszcza ci, którzy nie są genetycznie spokrewnieni z dziećmi 
mogą obawiać się osłabienia ich statusu i autorytetu ‘prawdziwego’ rodzica. Stwier-
dzenie, które może spędzać im sen z powiek brzmi: „Nie jesteś moim prawdziwym oj-
cem/matką, więc nie możesz mi rozkazywać”. Pomimo iż doświadczenia członków 
DCN pokazują, że tylko w nielicznych przypadkach dzieci i młodzi ludzie bezpośrednio 
zwracają się w ten sposób do swoich rodziców, tego typu przekaz bywa często ukryty 
między słowami nawet w przypadku dziesięciolatków i młodszych dzieci. Czasem pod 
wpływem frustracji i gniewu dziecko sięga po dostępną mu w danej chwili broń, aby 
móc w ten sposób zranić rodzica. Innym razem, zwłaszcza na tym etapie rozwojowym, 
słowa te mogą być reakcją na przypływ smutku spowodowany wiadomością, że uko-
chany rodzic nie jest biologicznym krewnym. John, członek DCN, opisał swoją historię 
w jednym z numerów DCN News3.

„Pewnego dnia pod wieczór mniej więcej trzy lata temu czytałem Benowi (lat 
osiem) bajkę na dobranoc. Byłem zmęczony i po przeczytaniu dwóch krótkich roz-
działów (raczej z pośpiechem) zamknąłem książkę. Synek prosił, abym czytał dalej, 
ale odmówiłem, powiedziałem mu „dobranoc” i wyszedłem z pokoju. Krzyknął 
wtedy: „I tak nie jesteś moim ojcem.”

Wróciłem do niego i zapytałem: ‘No więc kto nim jest?’

‘Nie wiem’ odpowiedział cicho ‘ktoś inny, kto nie mieszka z nami’

‘OK.’ odpowiedziałem i znów wyszedłem z pokoju.

Natychmiast jednak zawołał do mnie ‘Tatusiu, przepraszam cię. Tak bym chciał, 
żebyś to ty był moim tatą z nasionka’.

Odpowiedziałem, że nic się nie stało, objąłem go i zszedłem na dół po schodach”.

Jeżeli nie będziecie tych słów traktować jak personalnego ataku, ale jako dowód  zro-
zumienia przez dziecko przekazanej mu prawdy, będzie Wam łatwiej powstrzymać żal 
i przyjmowanie postaw obronnych. Warto jednak skoncentrować się nad poznaniem i 
zrozumieniem emocji Waszego dziecka. 

Patrz również broszura dla rodziców dzieci w wieku 12-16 lat.

Dzieci w wieku 8 – 9 lat

Jeżeli w życiu dziecka i w jego rodzinie nie dzieje się nic złego, wiek 8-9 lat może być 
dla niego niezwykle radosnym okresem. Pomimo że dzieci w tym wieku uwielbiają 
przede wszystkim przebywać z rówieśnikami, nadal ochoczo uczestniczą w rodzin-
nych spacerach i mogą być dla Was doskonałymi towarzyszami, pełne własnych prze-
myśleń, chęci do nauki i z entuzjazmem przyjmujące Wasze propozycje. Z drugiej stro-
ny zaś mogą zacząć zauważać (i głośno komentować) różnice między Waszymi słowa-
mi a czynami. Mogą też krytycznie komentować pewne nawyki takie jak np. palenie 
papierosów, jeżeli usłyszą w szkole, że szkodzi to zdrowiu. To również odpowiedni czas 
na to, aby scementować więź pomiędzy Wami, zanim Wasze dzieci wejdą w burzliwy 

3 jest to półrocznik wydawany przez organizację Donor Conception Network 
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okres wczesnonastoletni.

Jeżeli rodzinne rozmowy zainicjowano gdy dzieci były dużo młodsze, w miarę osiąga-
nia tego przedziału wiekowego mogą one odczuwać coś w rodzaju objawienia. Zaczy-
nają składać w całość fragmentaryczne informacje przekazywane im przez szereg ko-
lejnych lat i rozumieć, że poczęcie dzięki dawstwu de facto oznacza brak biologiczne-
go pokrewieństwa  z jednym lub obojgiem rodziców. Niekiedy objawienie to może 
to pociągać za sobą lawinę pytań, bądź też, jak w przykładzie zacytowanym powyżej, 
uczucie smutku wywołane zrozumieniem tego, że ukochany rodzic nie jest osobą nie-
spokrewnioną genetycznie. Niemniej jednak dla większości dzieci wiedza ta nie jest 
aż tak szokująca, dzięki temu, że była ona przekazywana im powoli i stopniowo już od 
czasu wczesnego dzieciństwa. Dzieci w tym wieku są zazwyczaj dość otwarte i pozba-
wione kompleksów i jeżeli temat poczęcia dzięki dawstwu był już od dłuższego czasu 
w swobodny sposób poruszany w ich rodzinach, prawdopodobnie bez żadnych opo-
rów będą pytać o sprawy istotne z ich punktu widzenia.

Czasem zdarza się, że rodzice próbują wyczytać zbyt wiele z wypowiedzi ich dzieci. Ra-
chel, mama trojga dzieci poczętych dzięki dawstwu komórek jajowych usłyszała pew-
nego dnia z ust swojej ośmioletniej córeczki Imogen następujące pytanie: „Dlaczego 
nie starasz się być dla mnie taką porządną mamą?” Rachel z duszą na ramieniu zapyta-
ła córeczkę, co miała na myśli, z góry obawiając się odrzucenia. Córeczka odparła z na-
dąsaną minką: „Dlaczego robisz wszystko tak zupełnie bez sensu?”

Mając dziecko w tym wieku warto być przygotowanym na rozmowę na dowolny temat 
związany z dawstwem gamet, seksem i naturalną prokreacją. Być może warto przećwi-
czyć stosowanie specyficznego słownictwa z partnerem, najbliższymi członkami ro-
dziny lub przyjaciółmi. Jeżeli będziecie dobrze przygotowani do tego etapu i będzie 
Wam towarzyszyć swoboda i pewność siebie zarówno w kwestii otwartości jak i wła-
snego rodzicielstwa, prawdopodobnie tego typu emocje udzielą się również Waszym 
dzieciom. 

Jeden z ojców zrzeszonych w DCN postanowił w sposób bezpośredni odpowiedzieć 
swojemu synkowi na pytanie o to, na czym polega dawstwo nasienia. 

„W pewien piątkowy wieczór podczas jazdy w kierunku miejscowego baru szybkiej 
obsługi mój ośmioletni synek nieoczekiwanie zapytał: „Tato, jak się oddaje nasie-
nie?” Uznałem, że to rozsądnie zadane pytanie i opowiedziałem, jak to się robi. „A 
fuuj!” odpowiedział. Było mi wtedy trudno wyjaśnić mu że dla dorosłych facetów 
tego rodzaju dziwaczna czynność bywa źródłem intymnej przyjemności, ale mimo 
wszystko próbowałem. Tak czy inaczej, nie jest przecież to procedura medyczna.”

Jeżeli po raz pierwszy poruszacie ten temat w rozmowie z dzieckiem będącym tym 
przedziale wiekowym przydatne mogą okazać się wskazówki dotyczące właściwej 
atmosfery, otoczenia i doboru słownictwa przedstawione w rozdziale o ujawnieniu 
prawdy. Jeśli rozmowa zostanie zainicjowana jeszcze przed wejściem dziecka w okres 
dojrzewania, będzie mu dużo łatwiej otrząsnąć się z początkowego szoku lub uczucia 
zaskoczenia. Jeszcze raz warto podkreślić, że dobre przygotowanie, Wasza pewność 
siebie, swoboda i chęć do kontynuowania rozmów zaprocentują ukształtowaniem się 
podobnej postawy u dziecka. 
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Dzieci w wieku 10-11 lat

W ostatniej klasie szkoły podstawowej4 u większości dziewcząt następuje olbrzymi 
skok w rozwoju fizycznym i społecznym, co sprawia, że ich męscy rówieśnicy wygląda-
ją przy nich jak mali chłopcy. Pod względem intelektualnym dziewczynki zdają się rów-
nież prześcigać chłopców, co oznacza, że mogą częściej niż oni zadawać pytania na te-
mat dawstwa. Pod względem emocjonalnym zarówno dziewczęta jak i chłopcy mogą 
zacząć już odczuwać pierwsze oznaki nadchodzącej burzy hormonalnej, zwiastującej 
wejście w okres dojrzewania. Rodzice mogą zacząć zauważać u swych dzieci wzrost 
dążenia do posiadania własnej przestrzeni, tendencji do ostrego wyrażania własnych 
opinii lub sprzeciwu, zamiast woli współpracy cechującej dzieci w wieku lat ośmiu czy 
dziewięciu. U dzieci w tym wieku zaczynają pojawiać się rozmaite kompleksy i niechęć 
do omawiania poza rodzinnym kręgiem tematów mogących wywołać uczucie wyob-
cowania z grona rówieśników, bądź też spraw dotyczących seksu w gronie rodzinnym. 
Chłopcy w wieku przed– i wczesnonastoletnim zdają się być wyjątkowo przeczuleni 
na punkcie swojej ‘inności’. Z kolei dziewczynki mogą z tego powodu odczuwać dumę  
i postrzegać fakt poczęcia dzięki dawstwu jako coś nobilitującego.

W zależności od osobowości i temperamentu dziecka oraz sposobu, w jaki temat ten 
poruszany jest w rodzinie, poczęcie dzięki dawstwu może wzbudzić duże zaintereso-
wanie Waszego dziecka i może ono odczuć potrzebę kontaktu z innymi osobami po-
czętymi tą metodą (dotyczy to zwłaszcza dziewczynek) bądź też zupełnie nie wykazy-
wać oznak zainteresowania (chłopcy). Zarówno obie tego typu skrajności jak i sytuacje 
pośrednie są czymś normalnym. Z uwagi na to że chłopcy w tym przedziale wieko-
wym bywają mocno przewrażliwieni w kwestii swojej ‘inności, tematyka poczęcia dzię-
ki dawstwu może chwilowo schodzić w cień. Niemniej jednak zjawisko to może mieć 
miejsce dopiero z początkiem okresu dojrzewania, lub wcale nie wystąpić.

Zainicjowanie rozmów z dzieckiem w wieku 10-11 lat może być mniej lub bardziej 
trudne, co w głównej mierze zależy od tego, jak daleko zaszły u dziecka zmiany okresu 
przednastoletniego i na ile czujecie się pewni siebie i gotowi. Chłopcy w tym wieku są 
jednak nadal bardziej dziećmi niż nastolatkami. Doświadczenia trzech rodzin zrzeszo-
nych w DCN, które zdecydowały się na ujawnienie prawdy jedenastoletnim chłopcom 
pokazały, że wszystko przebiegało dobrze i zaowocowało zacieśnieniem więzi rodzin-
nych. Każda z rodzin przed rozpoczęciem rozmów korzystała z zewnętrznego wsparcia 
i wskazówek, które pomogły znaleźć najwłaściwszy dobór słów i pozwoliły rodzicom 
poczuć się na tyle pewnie, na ile było to możliwe po 11 latach milczenia. 

Jenny i Donald po jednym ze spotkań zorganizowanych przez DCN czekali na dogod-
ną okazję aby opowiedzieć synowi Jackowi o jego poczęciu dzięki dawstwu nasienia –

4 W realiach polskich należałoby raczej mówić o etapie między szkołą podstawową, a rozpoczęciem nauki 
w gimnazjum.
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Pewnego wieczora wszyscy troje usiedli na kanapie i Jenny pokazała Jackowi ksią-
żeczkę My Story. Opisała ją synowi następującymi słowami: ‘to książka, którą kupi-
łam ci abyś mógł zrozumieć, na czym polegało leczenie, któremu poddaliśmy 
się przed twoim przyjściem na świat’. Jack przeczytał książkę razem z rodzicami. 
Wydawał się być usatysfakcjonowany i nie zadawał nam pytań. Jenny powiedziała 
później: ‘Obawialiśmy się, że to będzie bardzo skomplikowany proces, ale w rzeczy 
samej okazało się, że nasz wieloletni niepokój był zupełnie niepotrzebny’. 

Jenny i Donald nie wiedzieli dokładnie, w jakim stopniu Jack zrozumiał ich 
opowieść, ponieważ syn przez dłuższy czas o nic nie pytał rodziców. Nie-
mniej jednak, rok później, przed kolejnym spotkaniem rodzin zrzeszonych 
w DCN Jenny zapytała syna, czy zrozumiał w jaki sposób przyszedł na świat 
i czy mógłby jej to opisać. Jack opisał to w sposób, który nie pozwalał wąt-
pić w to, że dokładnie wszystko zrozumiał. Po powrocie ze spotkania, gdy 
Donald życzył Jackowi dobrej nocy, Jack nieoczekiwanie powiedział ‘Dzię-
kuję ci, że jesteś takim wspaniałym tatusiem. Bardzo cię kocham.’

Wskazówki przedstawione w kolejnym rozdziale pt. „Pierwsza rozmowa” doty-
czące wyboru miejsca, czasu i właściwego języka mogą okazać się przydatne. 
Pomocna może być również lektura broszurki dla rodziców dzieci w wieku 
12-16 lat.

Pierwsza rozmowa
Ujawnienie prawdy dziecku w wieku 8-11 lat stawia Was przed koniecznością znale-
zienia dogodnego momentu na to, abyście mogli usiąść razem z dzieckiem i wyjaśnić 
mu prostym i zrozumiałym językiem w jaki sposób zostało poczęte i jak powstała Wa-
sza rodzina. Z wyjątkiem dzieci, które wydają się być nieco niedojrzałe w stosunku do 
swojego wieku lub wykazują pewne problemy rozwojowe, z uwagi na które należy je 
traktować jak dzieci z młodszych grup wiekowych, proces stopniowania informacji (w 
rozmowach z dziećmi poniżej 7 roku życia) już nie jest odpowiednią metodą prowa-
dzenia rozmów. Dzieci w tym wieku powinny również zdobyć podstawową wiedzę  na 
temat życia seksualnego i prokreacji naturalnej jeszcze przed poruszeniem tematu po-
częcia dzięki dawstwu.

Niektórzy rodzice mogą układać scenariusze pierwszej pogadanki i ćwiczyć je „na su-
cho”. Inni z kolei mogą być zwolennikami swobodniejszych spontanicznych rozmów. 
Niezależnie od wybranej przez Was metody, pamiętajcie że Wasza historia będzie opo-
wiadana dzieciom w sposób długofalowy.

W ramach rozmów  z młodymi osobami poczętymi dzięki dawstwu i ich rodzicami 
opracowano następujący szereg wskazówek –

•  Dziecko przede wszystkim – postawcie emocjonalne potrzeby Waszego dziecka 
na pierwszym miejscu. To ma być opowieść o tym, jak się pojawiło i dopełniło Wa-
szą rodzinę. Podzielcie się tą informacją ze wszystkimi swoimi dziećmi (włączając 
te, które pojawiły się w Waszej rodzinie w inny sposób), może to nastąpić w tym 
samym czasie albo niedługo potem. Jeżeli w Waszej rodzinie są również młodsze 
dzieci poczęte dzięki dawstwu, możecie przekazać im tę informację innego dnia 
w sposób właściwy dla ich wieku  (patrz broszura dla rodziców dzieci w wieku 0-7 
lat).

•  Etap rozwoju – weźcie pod uwagę etap rozwoju Waszego dziecka. Spróbujcie 
przyjrzeć się sytuacji z punktu widzenia dziecka i zastanówcie się, czego może ono 
od Was oczekiwać. To przecież Wy znacie swoje dziecko najlepiej. 
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•  Przygotowanie – dobrze przemyślcie, co chcielibyście powiedzieć dziecku i dla-
czego. Dzieciom w wieku 10-11 lat należy w krótki i jasny sposób wyjaśnić dla-
czego wybraliście ten właśnie moment, a nie wcześniejszy. Nie obawiajcie się po-
rozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, kimś z rodziny lub psychologiem – to 
może Wam pomóc. 

•  Wsparcie – upewnijcie się, że jest w Waszym otoczeniu osoba, do której możecie 
się zwrócić po rozmowie, aby podzielić się swoimi uczuciami. To znowu może być 
partner, przyjaciel, ktoś z rodziny lub psycholog. Nie wylewajcie swojego żalu na 
dziecko i nie powtarzajcie mu, od jak dawna pragnęliście mu o ‘tym’ powiedzieć.

•  Czas – wybierzcie moment, w którym w życiu dziecka nie dzieją się inne ważne 
wydarzenia np. sprawdziany szkolne i upewnijcie się, że będziecie mieli również 
czas na wszelkie reakcje, pytania i dyskusję bezpośrednio o rozmowie. Nie uma-
wiajcie się z dzieckiem na jakąś szczególną rozmowę. Postarajcie się po prostu w 
naturalny sposób wykorzystać do tego czas, który zwykle spędzacie wspólnie. 

•  Miejsce – dom jest zdecydowanie lepszym miejscem na taką rozmowę niż miejsce 
publiczne lub ośrodek, gdzie spędzacie wakacje. Wasze dziecko może chcieć wy-
cofać się w bezpieczne dla siebie miejsce i/lub skontaktować się z przyjacielem. 

•  Język – mówcie wprost o tym, w jaki sposób dziecko pojawiło się w Waszej rodzi-
nie. Przekazujcie informacje jasno, ciepłym tonem podkreślając, jak bardzo pra-
gnęliście, aby się narodziło i jak bardzo je kochacie. Zbytnia ilość szczegółów doty-
czących Waszej niepłodności jest niepotrzebna. Im dziecko jest starsze, tym więk-
sze jest jego zażenowanie na samą myśl, że Wy, jego rodzice, mogliście w ogóle 
uprawiać seks! Poniżej znajdziecie przykład, jak można rozpocząć taką rozmowę. 
Treść przykładu można zmodyfikować w zależności od tego, czy dawstwo doty-
czyło komórki jajowej, zarodka czy obydwu gamet (komórki jajowej i nasienia) –

„Chcielibyśmy z mamą coś ci powiedzieć. Nie martw się, nic złego się nie stało. To 
ważna informacja, która ma związek z powstaniem naszej rodziny. Zawsze chcieli-
śmy być rodzicami. Niestety, okazało się że będzie to niemożliwe bez pomocy. Jak 
wiesz, żeby mogło urodzić się dziecko potrzebna jest komórka jajowa i nasienie. 
Niestety nie miałem wystarczającej ilości nasienia. Dlatego też z pomocą (kliniki, 
szpitala itp.) wykorzystaliśmy nasienie innego mężczyzny, dawcy nasienia, abyś 
mógł przyjść na świat. Nie mogliśmy uwierzyć w nasze szczęście, gdy okazało się, 
że mama zaszła w ciążę. A gdy urodziłeś się nasze szczęście nie znało granic. Poko-
chaliśmy cię bardzo i nie przestajemy cię kochać. Wyobrażam sobie, że może to dla 
Ciebie trochę nieoczekiwana wiadomość, ale uznaliśmy, że masz prawo o tym wie-
dzieć zanim będziesz starszy.”

•  Stopniowanie wiedzy – zacznijcie od przekazania informacji podstawowych, sta-
rając się oprzeć pokusie ujawniania dalszych szczegółów do czasu, gdy dziecko 
będzie na nie gotowe. Potrzeba czasu na przyswojenie sobie tego rodzaju wiado-
mości.

•  Uznajcie uczucia dziecka i okażcie mu zrozumienie bez przyjmowania postawy 
obronnej. Poniższe zdania mogą okazać się w tym pomocne –

„Wyobrażam sobie, że… (może to ci się wydawać nieco dziwne)”

„Możesz czuć się… (nieco zagubiony)”

„Byłoby całkowicie zrozumiałe… (gdyby sprawa ta wywołała u ciebie burzę 
emocji, itp.)”
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•  Kontynuacja – zapewnijcie dziecko, że może spokojnie poruszać ten temat i że 
chętnie porozmawiacie o czymkolwiek chce w dogodnym dla obu stron czasie. 
Dobrym pomysłem może być zainicjowanie rozmowy za parę tygodni (i później), 
aby sprawdzić jak dziecko się czuje i czy jest gotowe rozmawiać na ten temat. 
Trzeba to jednak zrobić w sposób naturalny i rzeczowy.

Aby przygotować się na reakcje dziecka na informacje, które planujecie przekazać, 
przydatne mogą się okazać następujące kwestie.

Rodzice genetycznie niespokrewnieni z dzieckiem a wyjawienie prawdy

Ten z rodziców, który nie jest genetycznie spokrewniony z dzieckiem może obawiać 
się, że ma najwięcej do stracenia, jeżeli dziecko pozna prawdę. Oprócz uczucia odrzu-
cenia, niektórzy rodzice obawiają się ujawnienia własnej niepłodności, zwłaszcza w 
przypadku, gdy ukrywali ten fakt przez wiele lat. Mogą oni obawiać się uczucia napięt-
nowania i zażenowania, zarówno u siebie, jak i u dziecka.

Tego typu odczucia są zupełnie zrozumiałe, ale nie powinny one być powodem usu-
wania się na dalszy plan w trakcie rozmów z dziećmi. Wasze dzieci potrzebują Was i 
chcą, żebyście z nimi rozmawiali. Doświadczenia ogromnej większości zrzeszonych w 
DCN rodziców, którzy odbyli ze swoimi dziećmi rozmowy na temat ich poczęcia wska-
zują, że dzieci z reguły nie odrzucają swoich rodziców.

Rodzice genetycznie spokrewnieni z dzieckiem a wyjawienie prawdy

Nie zawsze najwięcej obaw odnośnie ujawnienia prawdy ma ten rodzic, który nie jest 
z dzieckiem genetycznie spokrewniony. Czasem genetyczny rodzic odczuwa złożone 
emocje związane z obawą o odrzucenie swojego partnera przez dziecko, wstydem lub 
też napiętnowaniem z powodu skorzystania z dawstwa. Może też pojawić się poczucie 
winy z powodu dotychczasowego milczenia i obawa przed negatywną reakcją dziec-
ka. Jeżeli i Wy należycie do tej grupy osób, możecie sami nie do końca rozumieć dla-
czego myśl o ujawnieniu dziecku tej informacji budzi w Was aż tyle trudnych uczuć.

Być może dotychczas nie rozmawialiście z nikim o tym w jaki sposób powstała Wasza 
rodzina, ani też o Waszych emocjach. Warto przypomnieć, że w takim przypadku roz-
mowa z zaufaną osobą może sprawić wiele dobrego. 

Ujawnienie prawdy przez samotnego rodzica w sytuacji, w której  
zaczęliście rodzicielstwo wspólnie z partnerem

W świecie idealnym informacja o sposobie powołania dziecka do rodziny byłaby prze-
kazywana przez obydwoje rodziców. Niemniej jednak takie zdarzenia jak separacja, 
rozwód lub śmierć partnera mogą oznaczać, że nieuniknione będzie przekazanie 
prawdy tylko przez jedną osobę. 
Niezależnie od Waszej sytuacji, istnieją dwa główne scenariusze:

•  Nie ma innej możliwości niż powiedzenie prawdy działając w pojedynkę w przy-
padku śmierci partnera lub

•  Utrzymujesz kontakty z osobą, wraz z którą podjęliście się pełnienia roli rodziców 
i należy z ją zapytać o zgodę, lub wziąć pod uwagę jej zdanie.

Jeżeli musisz ujawnić prawdę samodzielnie, przydadzą Ci się wszystkie wskazówki 
przedstawione w tej broszurze, ale szczególnie istotne jest przeanalizowanie Twoich wła-
snych odczuć i poszukanie wsparcia. Jeżeli śmierć partnera nastąpiła niedawno i wraz z 
dzieckiem przeżywacie wciąż okres żałoby, nie będzie to dobry moment na zaczęcie roz-
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mowy. Poczekajcie do czasu, gdy oboje będziecie w stanie rozmawiać o zmarłym z mi-
łością, lecz już bez przytłaczającego smutku. Bardzo istotne będzie powiedzenie dziecku, 
że było ono bardzo chciane przez Was oboje. Być może czujecie wobec partnera złość z 
powodu śmierci i pozostawienia Was samopas z koniecznością ujawnienia faktu poczęcia 
dzięki dawstwu (i z innych powodów). Pomocne jest zauważenie i wyrażenie tych uczuć, 
ale lepiej zrobić to w obecności przyjaciela, kogoś z rodziny czy terapeuty niż przy dziecku. 

Jeżeli nie masz możliwości podjęcia niezależnej decyzji i rozpoczęcia rozmowy w po-
jedynkę – również przydadzą się Wam przedstawione wskazówki, chociaż sytuacja jest 
zdecydowanie trudniejsza. Oczywiście, okoliczności będą się bardzo różnić w każdym 
przypadku, ale jeśli dziecko ma jakąkolwiek, nawet daleką relację z Twoim partnerem lub 
byłym partnerem, osoba ta powinna być poproszona o wyrażenie zgody lub chociażby 
poinformowana o Twoich planach. Należy podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu za-
angażowania drugiego rodzica w proces przygotowawczy, nawet w przypadku, gdy nie 
będzie on mieć chęci lub możliwości bezpośredniego udziału w rozmowie z dzieckiem. 
Nowe informacje z pewnością będą mieć wpływ na odczucia i postawę dziecka wobec 
nieobecnego lub częściowo nieobecnego rodzica. Jeżeli Wasze próby zawarcia kompro-
misu okażą się bezowocne, możecie stanąć przed szeregiem poważnych dylematów wy-
nikających z Waszego sporu. Tego typu sytuacje są zazwyczaj rozstrzygane za pośred-
nictwem sądów, które oceniają, jakie rozwiązanie leży w interesie Waszego dziecka – co 
oznaczać będzie, że powinno ono poznać prawdę, oczywiście w odpowiednim czasie. 

Nigdy w rozmowach z dzieckiem nie wolno wykorzystywać faktu poczęcia dzięki dawstwu 
w celu ukarania byłego partnera lub z chęci odwetu. 

W przeszłości niektóre matki ujawniały swoim dzieciom informacje o poczęciu dzię-
ki dawstwu nasienia bez wiedzy ojca wychowującego dziecko. Ta strategia jest obar-
czona wysokim ryzykiem przypadkowego ujawnienia prawdy i stanowi też nadmier-
ne obciążenie dla dziecka. Jeżeli poczuje ono urazę wobec nieświadomego ujawnie-
nia faktów rodzica, trudno będzie oczekiwać, że zachowa tajemnicę jedynie dla siebie. 
W efekcie może dojść do nieplanowanej konfrontacji stron, z której wszyscy wyjdą po-
szkodowani.Bardzo pomocne jest wsparcie ze strony dobrych przyjaciół lub członków 
rodziny, którzy mogą poświęcić Wam czas nie narzucając swoich opinii, a także organi-
zacji pomocowych lub psychologa. 

Ujawnienie prawdy w przypadku, gdy dawca nie jest osobą 
anonimową
Dawcy jawni to grupa inna niż dawcy, których dane osobowe mogą być ustalone, lub 
którzy wyrazili zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, ponieważ są oni znani poten-
cjalnym biorcom komórek jajowych, nasienia lub zarodków. Mogą to być ich krewni, 
przyjaciele, znajomi lub, rzadziej, osoby z ogłoszenia. W przypadku dawstwa nasie-
nia, mogą być to dawcy oferujący swą pomoc poza kliniką posiadającą licencję HFEA 
(Urzędu ds. Zapładniania i Embriologii Człowieka) bądź też wybrani przez pary lub 
osoby samotne dawcy poddani w klinice standardowym procedurom, co gwarantuje 
zgodność procedury inseminacji z postanowieniami Ustawy o Zapładnianiu i Embrio-
logii Człowieka (HFE Act)5. 

5  Ten fragment broszury odnosi się do sytuacji brytyjskiej, gdzie w myśl obowiązującego prawa dawstwo 
gamet i zarodków jest w pełni jawne, tj. każde dziecko urodzone w ten sposób ma prawo po ukończeniu 
18 roku życia do poznania danych osobowych dawcy, dawczyni lub pary dawców. W Polsce anonimowość 
i jawność dawstwa nie są uregulowane prawnie, każdy ośrodek medyczny wprowadza własne zasady, 
przeważnie uniemożliwiając dziecku dotarcie do tożsamości dawców. Ta zasada nie dotyczy dawstwa 
rodzinnego (np. siostra ofiarowuje swoją komórkę jajową siostrze), w którym także w Polsce tożsamość 
dawczyni jest znana rodzinie od początku.



Jak rozmawiać o poczęciu dzięki dawstwu z dziećmi w wieku 8–12 lat

23

Ustawa ta jednak nie reguluje kwestii inseminacji odbywających się poza klinikami. 
W przypadku tego rodzaju inseminacji, dawca w świetle prawa uznany zostaje za ojca 
dziecka. Poza tym dawca i biorca mogą zgłaszać wobec siebie wzajemne roszczenia 
np. dotyczące alimentów lub kontaktów z dzieckiem. Kobiety samotne i lesbijki są 
szczególnie narażone na sytuacje, w których dawca może próbować złamać pierwot-
ne ustalenia pomiędzy stronami. Ostatnimi czasy odnotowano szereg wyroków sądo-
wych przyznających dawcom podobne prawo do utrzymywania kontaktów ze swo-
imi dziećmi, jak byłym małżonkom lub partnerom. Dawstwo komórek jajowych i za-
rodków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem licencjonowanych brytyjskich klinik 
i podlega regulacji na mocy Ustawy HFE6.

Rodziny, które zdecydowały się na skorzystanie z jawnego działania mogą mieć różne 
historie i strategie postępowania. Niniejsza broszura koncentruje się jednak w głównej 
mierze na kwestii ujawniania dzieciom prawdy o ich poczęciu. Nie zawiera ona anali-
zy trudnych wyborów podejmowanych przez rodziców przed narodzeniem dzieci. Na 
pewno niektóre tego typu decyzje wpływają na to, o czym i w jaki sposób dziecko jest 
informowane. Dla przykładu: wszyscy zainteresowani powinni mieć wyraźnie określo-
ne i spójne oczekiwania w kwestii wzajemnych relacji pomiędzy dzieckiem a dawcą. 
Jeżeli dawca jest członkiem rodziny – a dzieje się tak np. w przypadku coraz to popu-
larniejszego dawstwa komórek jajowych pomiędzy siostrami – ważne jest, aby ta z 
sióstr, która urodziła dziecko była od samego początku w sposób niekwestionowany 
uznawana za jego matkę. Siostra będąca dawczynią komórki może zostać ‘wyjątkową 
ciocią’ dziecka. Istotne jest jednak, aby przed rozpoczęciem procedury, w trakcie roz-
mów ze specjalistą zyskała pewność, że będzie w stanie podjąć się pełnienia takiej roli, 
nie pretendując do roli matki tak poczętego dziecka. 

Jeżeli podział ról i obowiązków w Waszej rodzinie nie jest dość czytelny, bądź też jeże-
li Wy i Wasz dawca macie wobec siebie niepewny emocjonalny stosunek, bądź też ist-
nieją inne problemy związane z dawstwem, należy mając na uwadze dobro wszystkich 
stron poszukać wsparcia i/lub pomocy psychologicznej. Być może takie wsparcie ofe-
ruje Wasza klinika. Niemniej jednak możecie też skorzystać z pomocy organizacji, któ-
rych nazwy wyszczególniono na końcu broszurki7.

Akt dawstwa ze strony przyjaciela lub znajomego może również w praktyce okazać się 
nie tylko błogosławieństwem, ale też koszmarem. Wiele zależy od stopnia porozumie-
nia pomiędzy zaangażowanymi stronami, ich woli wspólnego pokonywania krótko i 
długofalowych problemów natury emocjonalnej lub praktycznej, oraz gotowości szu-
kania wsparcia u psychologa. 

W większości przypadków postawa otwartości wobec dziecka poczętego dzięki po-
mocy jawnego dawcy nie tylko przynosi korzyści dziecku, ale także wzmacnia prze-
konanie co do słuszności podjętych decyzji u wszystkich zaangażowanych dorosłych. 
Tam, gdzie panuje uczciwość i szczerość nie ma miejsca dla niewygodnych tajemnic, 

6 Opisaną sytuację można porównać w warunkach polskich do sytuacji tak zwanej „naturalnej inseminacji”, 
w której para biorców umawia się z przyszłym dawcą poza kliniką i poza procedurami medycznymi. 
Naturalna inseminacja odbywa się wówczas albo przez stosunek seksualny między kobietą i dawcą, albo 
za pośrednictwem zestawu do domowej inseminacji. Uwagi czynione przez autorkę broszury są zasadne 
również dla sytuacji polskiej: rodziny korzystające z tej formy inseminacji narażają się zarówno na ryzyko 
zdrowotne („naturalni dawcy” nie przechodzą żadnych badań medycznych!), jak również na potencjalne 
ryzyko prawne, jeśli dawca odnajdzie rodzinę i wystąpi na drodze sądownej o uznanie ojcostwa i 
przyznanie mu praw rodzicielskich. Wybór inseminacji w ośrodku medycznym ochrania rodzinę przed tym 
ryzykiem. Dawcy, którzy oddają nasienie w ośrodkach medycznych są badani , a dzięki umowie zawartej 
między ośrodkiem i parą biorców, zostają zabezpieczone interesy rodziców.
7 W warunkach polskich zachęcamy w takim przypadku do kontaktu z psychologiem mającym 
doświadczenie w pracy z parami niepłodnymi. Lista pscyhologów jest umieszczona na stronie Konferencji 
o Dawstwie. 
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lub dla tematów, które mogłyby stać się narzędziem manipulacji lub szantażu. Jedyną 
sytuacją, która utrudnia otwartość jest powołanie na świat dziecka w takim kręgu spo-
łecznym, religijnym lub kulturowym, który nie akceptuje poczęcia dzięki dawstwu. Ro-
dzice, którzy znaleźli się w tego typu otoczeniu, muszą borykać się z licznymi wyzwa-
niami i podejmować trudne decyzje. 

Rozpoczynanie procesu ujawniania prawdy dzieciom w wieku 8-11 lat poczętym dzię-
ki dawstwu jawnemu wygląda tak samo, jak w przypadku dzieci poczętych z dawstwa 
anonimowego lub częściowo anonimowego. Wszystkie wskazówki przedstawione w 
niniejszej broszurce odnoszą się również do tego typu sytuacji.

W większości zrzeszonych w ramach DCN rodzin heteroseksualnych, które skorzysta-
ły z pomocy jawnego dawcy ogólne wiadomości na temat poczęcia ujawniano dzie-
ciom we wczesnym dzieciństwie (w wieku ok. 3-5 lat), nie ujawniając im jednak tożsa-
mości dawcy. Dopiero kilka lat później, gdy dzieci już rozumiały, że w proces ich po-
częcia była zaangażowana osoba trzecia – a miało to miejsce mniej więcej gdy osiąga-
ły wiek 8-10 lat – i same zadawały pytania na ten temat, ujawniano im dane tej osoby. 

Dzieci przyjmują informacje na temat dawcy z większą łatwością, jeżeli są one im ujaw-
niane przed okresem dojrzewania. Oznacza to, że jeżeli w omawianym przedziale wie-
kowym rozpoczynacie z dzieckiem rozmowę na temat jego poczęcia to ujawnienie 
tożsamości dawcy stanowić będzie istotny element tego przekazu i powinno nastąpić 
podczas pierwszej rozmowy lub w niedalekiej przyszłości. Możecie posłużyć się przy-
kładami wyszczególnionymi w rozdziale pt. Ujawnienie prawdy, uzupełniając je o zda-
nie w stylu:

„Chcielibyśmy, żebyś mógł kiedyś poznać osobę, która pomogła nam zostać two-
imi rodzicami. Dlatego też bardzo dokładnie wybieraliśmy naszego dawcę. Czy 
pamiętasz Johna, który w ubiegłym roku przyjechał do nas ze swoją suczką Sally… 
to osoba, która nam pomogła i dzięki której jesteś z nami.”

„Kiedy dowiedzieliśmy się, że musimy skorzystać z pomocy innej kobiety aby 
zostać rodzicami postanowiliśmy, ze powinien to być ktoś, kto jest blisko spokrew-
niony z mamą. I właśnie dlatego poprosiliśmy o pomoc ciocię Annie… która zgo-
dziła się nam pomóc i to ona właśnie jest dawczynią.”

Niezależnie od tego, jak ogromną wdzięczność odczuwacie wobec dawcy, Wasze 
dziecko powinno mieć szansę na to, aby wypracować wobec tej osoby własne odczu-
cia. Dlatego też najlepiej unikać jest opisywania dawcy jako osoby ‘wspaniałej, dobrej’ 
czy ‘szczodrej’ itp.

Jeżeli dawca jest członkiem rodziny lub bywa częstym gościem w Waszym domu, Wa-
sze dziecko z pewnością będzie miało swoje zdanie na temat tej osoby. Będzie potrze-
bowało trochę czasu aby oswoić się z nowymi informacjami. Nie powinno odczuwać 
presji ku temu aby tworzyć więzi, które nie pojawiają się w sposób naturalny. 

Niezależnie od tego, czy poruszacie temat po raz pierwszy, czy po raz kolejny nawią-
zujecie do rozpoczętej już rozmowy, w przypadku, gdy korzystaliście z pomocy jaw-
nego dawcy nasienia należy jasno powiedzieć dziecko, że jego matka nie współżyła 
płciowo z tą osobą. Niektóre dzieci mogą być ciekawe w jaki sposób odbyła się insemi-
nacja i jeżeli postawią takie pytanie, powinniście opisać im tę procedurę w sposób jak 
najbardziej bezpośredni i rzeczowy. Im dziecko jest starsze, tym większe zażenowanie 
może odczuwać wyobrażając sobie proces pozyskiwania nasienia. Ośmiolatek może 
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wykazywać zaciekawienie odnośnie ‘szczegółów technicznych’, zaś z chwilą poznania 
prawdy może zareagować podobnym okrzykiem, jak synek członka DCN, którego hi-
storię przedstawiono kilka stron wcześniej. Dzieci w wieku 10-11 lat mogą również od-
czuwać tego typu ciekawość, ale będą zbyt zażenowane aby zadawać pytania. Jeże-
li dawca jest osobą znajomą, mogą czuć się przerażone na myśl, że osoba ta wykonu-
je tego typu czynność… i pomimo że niektóre dzieci w wieku przednastoletnim mogą 
już mieć za sobą pierwsze eksperymenty w tej dziedzinie, mogą czuć odrazę wyobra-
żając sobie, że takie rzeczy może robić osoba dorosła. 

Dla odmiany dawstwo komórek jajowych nie budzi podtekstów seksualnych a sama 
procedura może intrygować lub fascynować dzieci z tej grupy wiekowej. Pomocne 
mogą okazać się książeczki autorstwa Tima Appletona z serii My Beginnings: A very 
special story [Mój początek. Bardzo niezwykła historia]8, opisujące niektóre na-
ukowe aspekty wspomaganego rozrodu. Niemniej jednak nie należy pomijać strony 
emocjonalnej. Każde dziecko, któremu po raz pierwszy ujawniono fakt braku pokre-
wieństwa genetycznego i powiązania z inną osobą będzie potrzebować trochę czasu, 
aby móc przetrawić tę wiadomość.

Nieanonimowy dawca jest często osobą, z którą rodzice chcą utrzymywać dobre (cho-
ciaż niekoniecznie zażyłe) kontakty do czasu, gdy ich dziecko osiągnie wiek, w którym 
samo będzie mogło podjąć decyzję odnośnie dalszych wzajemnych relacji z dawcą. 
Podobnie jak w przypadku innych stosunków międzyludzkich, kluczem do długofalo-
wego porozumienia pomiędzy rodziną a dawcą jest szacunek, uczciwość i gotowość 
spojrzenia na sytuację z punktu widzenia innej osoby. Osiągnięcie takiego porozumie-
nia przez wszystkie zaangażowane osoby dorosłe jest warunkiem dobrostanu dziecka.  

Jak dzieci reagują na tego typu informacje?
Jeżeli Wasz syn lub córka są nadal bardziej dziećmi, niż nastolatkami możliwe jest, że 
pierwotne uczucie zaskoczenia lub szoku dość szybko ustąpi. Na to, w jaki sposób zare-
agują one na tego typu wiedzę ma wpływ Wasze przygotowanie, pewność siebie,  oko-
liczności ujawnienia prawdy, łatwość, z którą odpowiadacie na pytania i Wasza chęć do 
dalszych rozmów. Pierwotne reakcje mogą bardzo się różnić od siebie: począwszy od 
braku widocznych reakcji aż do zaskoczenia i potrzeby zadawania licznych pytań. Po-
wiedzcie dziecku, jak bardzo je kochacie, ale nie przesadzajcie z zapewnieniami.

Jeżeli Wasze dziecko wykazuje wyraźne oznaki wchodzenia w okres dojrzewania, co 
u niektórych dziewczynek może nastąpić już w wieku 9-10 lat, będzie trudniej prze-
widzieć jego reakcję. Pod maską pozornie spokojnej reakcji może czasem ukrywać się 
wulkan emocji. Mogą to być szok, zwątpienie a nawet gniew. U dzieci z tej grupy wie-
kowej może pojawić się żal o to, że aż do tej pory ukrywaliście przed nimi prawdę. Ty-
powe wątpliwości przejawiające się w pytaniach typu: „Czy mogę wam jeszcze ufać?”, 
„O czym jeszcze mi nie powiedzieliście?” mogą wskazywać na utratę bezkrytycznego 
zaufania do rodziców. Dodatkowe informacje na temat ujawnienia prawdy nastolat-
kom zawiera broszura dla rodziców dzieci w wieku 12-16 lat.

8 Niestety w Polsce nie ukazały się dotąd żadne książki dla dzieci tłumaczące kwestie związane z dawstwem 
gamet, zapłodnieniem in vitro czy inseminacją. Mamy nadzieję jednak, że wkrótce się ich doczekamy na 
polskim rynku. 
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Kim jestem?

Im dziecko starsze i im bliżej jest ono wieku nastoletniego, tym bardziej prawdopodob-
ne jest to, że zacznie stawiać sobie typu pytania. Może to nie być jeszcze w pełni świa-
doma myśl, lecz pojawienie się pewnych zachowań takich jak wzrost potrzeby prywatno-
ści. Nowe informacje o biologicznych korzeniach stanowią kolejny element uzupełniający 
proces poszukiwania własnej tożsamości, skłaniając ku zapytaniu: „Co dały mi geny, które 
odziedziczyłem po dawcy?”  Dodatkowo, ponieważ starsze dzieci często bywają  za-
intrygowane swoim szybko zmieniającym się wyglądem lub czekają na oznaki tych zmian 
– obiektem dywagacji na temat tożsamości mogą stać się cechy podobieństwa fizycznego. 

Kwestia podobieństwa fizycznego być może została w Waszej rodzinie już poruszona, 
zwłaszcza jeżeli dziecko nie przypomina z wyglądu ani Was, ani innych członków ro-
dziny. Niektóre dzieci i osoby dorosłe, które dostrzegłszy swoją inność od pozostałych 
członków rodziny pod względem cech fizycznych, intelektualnych lub uzdolnień arty-
stycznych, mogą dopytywać rodziców o to, czy zostały adoptowane, bądź też po cichu 
zastanawiać się nad tym, czy nie są aby owocem romansu. 

Pomocne może okazać się utrzymywanie otwartości wzajemnej komunikacji, 
nielekceważenie emocji i poszukiwanie okazji sprzyjających szczerej rozmowie.

Rodzeństwo

Jeżeli Wasze dziecko dorastało w otoczeniu braci i sióstr, to i oni mogą chcieć dowie-
dzieć się, czy również pojawili się na świecie dzięki dawstwu. Mogą mieć różne wątpli-
wości i pytać o to, czy pochodzą od tego samego, czy też różnych dawców. Będziecie 
musieli zastanowić się, czy taką informację należy przekazać od razu, czy też zachować 
ją na później. Niemniej jednak na bezpośrednie pytania należy zawsze udzielać szcze-
rych odpowiedzi. Tego typu informacja może być  mniej lub bardziej istotne z punk-
tu widzenia dzieci, chociaż dla starszej młodzieży może stać się ona przełomowym od-
kryciem. 

Caroline Lorbach wspomina sytuację, kiedy to jej synek Andrew, jeden z trojga dzie-
ci poczętych dzięki dawstwu najwyraźniej usiłował „przetestować”, czy w jego rodzinie 
pewne kwestie w takim samym stopniu dotyczą całości rodzeństwa.

„Kiedy miał mniej więcej osiem lat, poszliśmy do supermarketu i znaleźliśmy się w 
dziale owocowo-warzywnym. Wybierałam pomidory a Andrew stanął po drugiej 
stronie alejki oglądając bakalie. Powiedział głośno: ‘Uważam, że jestem taki bystry 
dzięki temu panu, który oddał nam swoje nasienie.’ No i cóż tu odpowiedzieć na 
tego typu stwierdzenie?

‘Być może masz rację’ powiedziałam

‘A czy tata miał wystarczająco dużo nasienia dla Calluma?’

‘Nie’ odpowiedziałam

‘A dla Elisabeth?’

‘Nie’.”

Sytuacja, kiedy poszczególne dzieci zostały poczęte dzięki pomocy różnych dawców 
lub z innego powodu łączy je posiadanie tylko jednego wspólnego rodzica biologicz-
nego ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Jeżeli np. jedno z dwojga rodzeństwa za-
pragnie odszukać dawcę i/lub swoje przyrodnie rodzeństwo, a drugie nie, plusem 
może okazać się fakt pochodzenia tych dzieci od różnych dawców. Niemniej jednak je-
żeli oboje będą szukać informacji na swój temat, przy czym tylko jednemu z nich uda 
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się nawiązać kontakt z dawcą, sytuacja może okazać się jeszcze trudniejsza. Jeżeli ro-
dzeństwo pochodzi od jednego dawcy należy mieć na uwadze i starać się respekto-
wać ich różne potrzeby w tym względzie, choć może się to okazać trudne w praktyce. 

Jak wyjaśnić istniejące różnice?

Wielu rodziców zrzeszonych w DCN posiada dzieci, które stały się członkami ich rodzin w 
różny sposób – w drodze poczęcia naturalnego, dzięki dawstwu anonimowemu lub jaw-
nemu, w drodze adopcji lub jako dzieci z poprzednich związków. Być może stoicie przed 
dylematem, w jaki sposób wyjaśnić im istniejące różnice, zwłaszcza jeżeli tylko niektó-
re z nich mają możliwość uzyskania informacji o swoich genetycznych rodzicach. Dzie-
ci w wieku 8-11 lat dzieci są w stanie zrozumieć informacje na temat zmieniających się 
okoliczności lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, jeżeli będą one przekazane 
w prosty i bezpośredni sposób. Wyjaśnijcie dzieciom, że różnice te nie były zależne od 
Waszej woli i po prostu czasem sprawy przyjmują taki obrót.  Im bardziej rzeczowe będą 
Wasze wyjaśnienia, tym większe będzie prawdopodobieństwo tego, że dzieci potraktują 
ten stan rzeczy jako jedną z wielu różnic pomiędzy ludźmi. Niemniej jednak, jeżeli Wasze 
dziecko zareaguje negatywnie należy przede wszystkim spróbować je wysłuchać i zro-
zumieć jego uczucia, nawet gdyby były one dla Was trudne do przyjęcia. Podkreślajcie w 
rozmowach z dziećmi, że wszystkie są przez Was tak samo kochane, a jeżeli czasem trak-
tujecie je inaczej, to dlatego, że każde z nich ma inne potrzeby.

Rodzice czasem czują się dyskomfortowo nie mogąc zaspokoić wszystkich 
potrzeb swoich dzieci. Nie zadręczajcie się jednak. Będąc wobec nich uczci-
wymi, starając się ich słuchać, rozumieć ich emocje i będąc ciągle w gotowości 
aby je wspierać, robicie wszystko co jest w Waszej mocy, aby wyposażyć je w 
zasób narzędzi (siłę, poczucie własnej wartości, samoświadomość), dzięki któ-
rym będą one w stanie sprostać różne życiowym wyzwaniom.

Szukanie powiązań genetycznych

Dzieci mogą być mniej lub bardziej zainteresowane kwestią genetycznych powiązań z 
dawcą i potencjalnym przyrodnim rodzeństwem. Stopień tego zainteresowania może 
zmieniać się wraz z upływem czasu. W tym aspekcie moje własne dzieci są klasycznym 
przykładem różnic płciowych. Oboje zostali poczęci przy pomocy różnych dawców i 
wychowani przez tych samych rodziców. Niemniej jednak nasza córka zawsze była za-
interesowana tymi sprawami, a syn nie za bardzo. Wydaje się, że stara się być delikatny 
wobec nas – rodziców. Możliwe, że nie dzieli się z nami wszystkimi swoimi przemyśle-
niami na temat dawcy. To, że chłopcy zazwyczaj rzadziej rozmawiają na temat dawców i 
poczęcia dzięki dawstwu nie oznacza, że temat ten nie zaprząta ich myśli.

W sierpniu 1991 r. weszła w życie regulująca kwestie zapłodnienia i embriologii czło-
wieka (HFEA) i utworzono rejestr dawców, biorców i dzieci urodzonych dzięki daw-
stwu. Dzieci poczęte w okresie po wejściu w życie ustawy do kwietnia 2005 r. mogą po 
ukończeniu 18 roku życia uzyskać z rejestru pewne informacje na temat swojego daw-
cy, nie naruszające jednak jego anonimowości. Niekiedy tego typu informacje są już 
znane rodzicom. Niestety, we wczesnym okresie funkcjonowania Ustawy dawcy nie 
byli raczej zachęcani do udzielania wyczerpujących informacji na swój temat. Tenden-
cja ta powoli ulegała zmianom i w lipcu 2004 r. opracowano dla dawców standardo-
we wymogi dotyczące udzielania informacji. Dopóki dzieci nie ukończą 18 roku życia, 
ich rodzice mogą uzyskać z rejestru informacje o tym, ile dzieci przyszło na świat dzię-
ki pomocy tego samego dawcy9.

9 Ta część broszury odnosi się ściśle do realiów brytyjskich. W Polsce nie tylko nie rejestruje się ilości 
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Wasze dziecko może być zarówno usatysfakcjonowane ilością dostępnych 
informacji, jak i mocno sfrustrowane ich brakiem. Porozmawiajcie z nim o wza-
jemnych oddziaływaniach pomiędzy naturą (genetyką) a wychowaniem (wszy-
scy jesteśmy mieszanką tych dwóch czynników). Posłuchajcie tego, co ono ma 
do powiedzenia i upewnijcie je, że rozumiecie jego odczucia, niezależnie od ich 
rodzaju.

Wiele dzieci pochodzących z dawstwa, które przyszły na świat w różnych rodzinach, 
poszukuje w sposób nieformalny kontaktu z innymi takimi osobami poprzez Donor Si-
bling Registry – rejestr funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Ta prywatna organi-
zacja typu non-profit założona przez matkę i syna urodzonego dzięki dawstwu jest do-
stępna również dla obywateli Wielkiej Brytanii. Obecnie poprzez internetowe forum 
DCN również dokonywana jest wymiana informacji na temat oznaczeń dawców (o ile 
są one znane), w celu umożliwienia dzieciom poczętym z dawstwa nawiązania kontak-
tów z ich rodzeństwem. 

Być może odczuwacie mieszane uczucia lub nawet obawę na samą myśl o tym, że Wa-
sze dziecko może interesować się swoim przyrodnim rodzeństwem i chcieć nawiązać 
z nim kontakty. Rodzice, którzy potrafią zachować spokój, pewność siebie, wspierającą 
postawę i przyjąć do świadomości to, że tego typu ciekawość jest u dzieci i młodzieży 
jest czymś naturalnym i jest związana z pragnieniem poznania własnej tożsamości, są 
zwykle wynagradzani silniejszym związkiem z dziećmi. Temat ten jest szerzej omawia-
ny w broszurce dla rodziców dzieci w wieku 12-16 lat.

Rozmowy z osobami trzecimi

Członkowie rodziny i znajomi

Ujawnienie dziecku prawdy o poczęciu oznacza, że prawdę te powinno poznać rów-
nież kilka osób postronnych. Każde dziecko zasługuje na to, aby otrzymywać wspar-
cie ze strony swoich krewnych i dorosłych przyjaciół rodziny, którzy będą przy nim w 
trakcie procesu dorastania. Pomimo tego co zostało napisane, osoby spoza tego naj-
bliższego kręgu nie muszą znać prawdy, chyba że Wasze dziecko skorzystałoby z faktu 
ujawnienia im pewnych informacji. Mogą być one np. pomocne dla nauczycieli lub le-
karzy opiekujących się Waszym dzieckiem.

Poruszenie tego tematu po raz pierwszy w rozmowie z dzieckiem z tego przedziału 
wiekowego może wiązać się z obawą o to, aby osoby spoza rodzinnego kręgu nie wie-
działy o Waszym życiu więcej, niż to jest konieczne. Niektórzy z Was, pomimo swo-
jej otwartości wobec dziecka, mogą dać mu odczuć, że tego typu informacja jest pry-
watną sprawą Waszej rodziny. Pomimo iż młodsze dzieci mogą poczuć się skonfudo-
wane Waszą prośbą o nieporuszanie tematu poczęcia dzięki dawstwu w rozmowach 
z osobami postronnymi, już większość ośmiolatków rozumie, że bywają osoby i sytu-
acje, w których lepiej nie wspominać o fakcie poczęcia dzięki dawstwu, gdyż fakt ten 
nie zostanie właściwie zrozumiany lub, po prostu, osoby te nie muszą o tym wiedzieć. 
Niemniej jednak, warto siebie uczciwie zapytać o to, dlaczego nie chcecie aby Wasze 
dziecko rozmawiało na ten temat z innymi osobami. Czy obawiacie się o siebie, czy o 

potomstwa jednego dawcy/dawczyni, co pozwoliłoby kontrolować liczbę spokrewnionych ze sobą dzieci, 
ale nie umożliwia się także rodzicom kontaktu z innymi rodzicami posiadającymi dzieci tego samego 
dawcy/dawczyni. Jest to niezwykle istotne w przypadku np. wykrycia u potomstwa jakichś chorób lub 
obciążeń genetycznych. Wówczas rodziny połączone osobą dawcy mogą udzielać sobie wzajemnie 
wsparcia i informacji dotyczących profilaktyki chorób i leczenia swoich dzieci, przez co interes i zdrowie 
dzieci zostają należycie zabezpieczone i ochronione. 
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Wasze dziecko? Być może odczuwacie każdą z tych obaw po trochu. Stowarzyszenie 
DCN od zawsze podkreśla różnice pomiędzy tajemnicą a prywatnością. Tajemnice po-
wstają wtedy, gdy ludzie czują wstyd lub lęk. Poufność jest tym, do czego ma prawo 
każda rodzina. Ale jeżeli Wasze dziecko uważa, że nie ma prawa podzielić się tą infor-
macją z rówieśnikiem, bo Was to zasmuci i zdenerwuje, być może warto zastanowić się 
nad tym, jaki przekaz na temat jego poczęcia mu komunikujecie. Czy jest on pełen po-
czucia wstydu i zażenowania? Jeżeli tak, być może warto przemyśleć pewne sprawy 
i porozmawiać z partnerem (o ile go posiadacie), bliskim przyjacielem lub psycholo-
giem.Jeżeli Wasze dziecko poznało prawdę o swoim poczęciu już jakiś czas temu, być 
może istnieje też pewna grupa wtajemniczonych osób trzecich. Mogą to być członko-
wie najbliższej rodziny, przyjaciele i osoby należące do naturalnego kręgu wsparcia, 
obejmującego np. rodziców najbliższych przyjaciół Waszego dziecka. Być może tego 
typu informacje ujawniliście również szkolnym nauczycielom, tak aby mogli oni wspie-
rać Wasze dziecko, jeżeli zechce ono porozmawiać o poczęciu dzięki dawstwu w cza-
sie lekcji (patrz kolejny rozdział dot. kwestii szkolnych). Prawdopodobnie w sprawę jest 
również wtajemniczony Wasz lekarz rodzinny, ale jeżeli Wasze dziecko będzie musiało 
odwiedzić innego specjalistę, być może konieczne okaże się ujawnienie mu prawdy, o 
ile zapyta on o choroby występujące w Waszej rodzinie. 

Na pewnym etapie gdy Wasze dziecko skończy 8 rok życia będziecie musieli 
wspólnie z nim zadecydować od kiedy informacja o poczęciu dzięki dawstwu 
stanie się jego własnością, czymś czym będzie się ono odtąd mogło dzielić z 
innymi według własnego uznania. Już nie będzie, jak dotąd, jedynie Waszą 
domeną, czymś, czym dzieliliście się według własnego klucza, mając na wzglę-
dzie dobro dziecka. 

Jeden z ojców zrzeszonych w DCN spotkał się z tym problemem gdy oczekując na 
dziecko będące na placu zabaw powiedział innemu z rodziców, że jego syn (lat 8) 
został poczęty dzięki dawstwu. Zrelacjonował później przebieg tej rozmowy syn-
kowi, który wręcz poczerwieniał ze złości. „Jak mogłeś?” zapytał „I jeszcze do tego 
właśnie tacie Andrew!” Ojciec głębiej przemyślał sprawę i uznawszy, że synek ma 
jednak rację, przeprosił go. Najwyraźniej przyszedł już czas, kiedy informacja stała 
się już własnością dziecka, czymś, czym ono tylko powinno się dzielić z innymi 
według własnego klucza. 

Sprawy szkolne

Dzieci w wieku ok. 8-9 lat są zazwyczaj bardzo otwarte i bez zażenowania opowiada-
ją o swoich sprawach osobistych. Niektóre z nich mogą być skłonne do rozmawiania o 
poczęciu dzięki dawstwu z rówieśnikami lub nawiązywania do tej kwestii w trakcie za-
jęć, na których omawiana będzie podobna tematyka. W jednym z pierwszych nume-
rów DC Network News opisałam w jaki sposób nasza córka (lat 9) nawiązała do tego te-
matu, gdy nauczycielka tłumaczyła dzieciom jak geny mogą wpłynąć na kształt i wiel-
kość uszu człowieka.
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Susannah zapytała „A co ze mną? Ja jestem dzieckiem z nasienia dawcy.” Nauczy-
cielka, która znała historię poczęcia naszej córki zareagowała zdroworozsądkowo 
i zapytała ją, czy chciałaby coś więcej powiedzieć kolegom z klasy na ten temat. 
Córka zgodziła się, a gdy trochę zgubiła wątek, nauczycielka pomogła jej dokoń-
czyć opowieść. Dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu dopiero po kilku dniach, gdy 
Susannah opowiedziała nam zjadliwym tonem, jak głupia jest Sophie, jej kole-
żanka, która uważała, że korzystając z dawstwa można zarazić się robakami. Ten 
komentarz koleżanki z klasy nie zdeprymował Susannah. Ona po prostu nie sądziła, 
że ktoś może palnąć aż taką głupotę. Najwyraźniej czuła się na na tyle dobrze we 
własnej skórze, będąc osobą poczętą dzięki dawstwu, że tego typu uwaga nie 
sprawiła jej żadnej przykrości. 

Niektóre dzieci mogą być mocno sfrustrowane tym, że wielu ich kolegów nie rozumie 
ich wyjaśnień na temat poczęcia dzięki dawstwu i uważają je za osoby adoptowane. 
Wykorzystanie komórek jajowych, nasienia lub zarodków pochodzących z dawstwa w 
celu stworzenia rodziny nie jest jeszcze elementem programu nauczania w szkołach, 
dlatego też zagadnienie to rzadko bywa właściwie rozumiane nawet przez nieco star-
sze dzieci.

Dzieci samotnych matek lub lesbijek czasem napotykają się w szkole na pewne trud-
ności, ale doświadczenia osób zrzeszonych w DCN wydają się potwierdzać, że proble-
mem i powodem złośliwości jest przede wszystkim widoczny brak ojców, a nie spo-
sób poczęcia. Związany z tym mobbing i docinki kolegów szkolnych mogą być pew-
nym problemem. Rozwiązaniem może być wspólne zaangażowanie się w sprawę na-
uczycieli i rodziców chcących zaoferować dziecku wsparcie. Nauczyciel może spróbo-
wać przedstawić sytuację dziecka jako coś normalnego podczas nowatorskie zajęć kla-
sowych w trakcie których poruszony zostanie rzeczony temat w sposób neutralny, bez 
wytykania palcem. Jeżeli pozostałe dzieci zobaczą, że ‘inność’ Waszego dziecka została 
przedstawiona przez nauczyciela jako coś naturalnego, będą bardziej skłonne do przy-
jęcia podobnego punktu widzenia.

Pewien syn samotnej matki uznał, że jego kolegom z klasy przydałaby się edukacja w 
dziedzinie poczęcia dzięki dawstwu.

W 2001 r. Sandra, samotna matka trojga dzieci opowiedziała w jaki sposób jej wów-
czas jedenastoletni syn przygotował w ramach pracy domowej trzyminutowe 
wystąpienie poświęcone inseminacji nasieniem dawcy. „Opisał proces zapłodnie-
nia i mówił o niepłodnych parach lub samotnych kobietach korzystających z nasie-
nia dawcy aby zostać rodzicami… Poruszył też kwestię etyki i praw człowieka w 
kontekście poczęcia nowego życia, opowiedział jak należy postępować z zamro-
żonymi zarodkami. Na koniec dodał że on i inne dzieci poczęte z gamet dawców 
powinny mieć dostęp do informacji na temat swoich dawców. 

Koledzy z klasy zareagowali pozytywnie – w głosowaniu klasowym wystąpienie 
chłopca zostało uznane za najlepsze i otrzymał on celującą ocenę od nauczyciela.”

Chociaż w przypadku dzieci z rodzin heteroseksualnych kwestia ta rzadko jest przed-
miotem złośliwości, problemem bywa brak zainteresowania tematem u rówieśników  
- stąd frustracja u tych dzieci, dla których jest to sprawa najwyższej wagi. Jeżeli jednak 
zdarzają się docinki to większość dzieci, które dorastały mając pewną wiedzę o swoim 
poczęciu daje sobie z nimi radę stosunkowo łatwo – podobnie jak Susannah.
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Jedenastoletnia Katharine stwierdziła: ‘Próbowałam opowiedzieć o tym koleżan-
kom, ale było to raczej trudne, gdyż one nie miały pojęcia o czym mówię. Tylko 
dwie inteligentniejsze dziewczyny coś z tego pojęły i zadawały  sensowne pyta-
nia. Pozostałe natomiast pytały mnie: ‘A więc byłaś adoptowana, tak?’ lub ‘To co, 
jesteś sierotą?’ i dopytywały o inne dziwne rzeczy. No więc dałam sobie z nimi spo-
kój i dalej rozmawiałam o tym tylko z osobami, które rozumiały o co w tym chodzi.”

Ponieważ zajęcia z wychowania seksualnego odbywają się zazwyczaj w ostatnich kla-
sach szkoły podstawowej, warto aby rodzice dowiedzieli się co dokładnie obejmu-
je program nauczania w tym zakresie10. Jeżeli poczęcia dzięki dawstwu nie wskaza-
no jako jednego z wielu sposobów na stworzenie rodziny warto być może spotkać się 
z nauczycielem i poprosić go o uzupełnienie programu nauczania o ten temat, aby w 
ten sposób uczynić sytuację dzieci poczętych w ten sposób bardziej „normalną”. Człon-
kowie DCN wspominają, że w większości przypadków nauczyciele są chętni i gotowi 
do udzielenia dzieciom tego typu pomocy. W obecnych czasach nauczyciele spotyka-
ją się z wieloma rodzajami nietypowych rodzin, na tle których rodziny stworzone dzię-
ki dawstwu mogą wydawać się całkiem normalne. 

Jeden z rodziców związanych z DCN napisał:

„Kiedy Sarah miała 10 lat postanowiłem porozmawiać z jej nauczycielką. Chciałem 
zyskać pewność, że na lekcjach wychowania seksualnego będą omawiane wszyst-
kie formy sztucznego zapłodnienia, tak aby córka poczuła, że szkolna dyskusja 
dotyczy również jej. Wspomniałem też, że w dzisiejszych czasach w każdej grupie 
wiekowej mogą być dzieci poczęte w taki sposób… lub dzieci adoptowane, itp. 
które też nie powinny czuć się gorzej z tego powodu. Nauczycielka okazała duże 
zrozumienie.

Sara ma dziś 11 lat i niebawem wejdzie w okres dojrzewania. Wiemy, że to dla 
niej trudny czas i może jej być ciężko odnaleźć się  pośród rówieśników i czuć się 
‘normalnie’. Dlatego też przeczuwając to, uznaliśmy, że temat dawstwa może na 
pewien czas zejść na dalszy plan w naszych rozmowach. Niemniej jednak przez 
cały czas zwracam uwagę na to w jaki sposób są prowadzone zajęcia z wycho-
wania seksualnego w jej szkole i w razie konieczności jestem gotów interwenio-
wać. Na podstawie lektury zeszytu ćwiczeń szkolnych wywnioskowaliśmy, że w 
klasie poruszano już temat przekazywania genów i w ramach jednego z ćwiczeń 
dzieci miały narysować siebie samych i opisać po kim odziedziczyły poszczególne 
cechy wyglądu zewnętrznego. Córka opisała kilka rzeczy, które odziedziczyła po 
tacie i siostrach. Nie jesteśmy pewni co to dla niej oznacza, ale wiemy że tego typu 
szkolne zadania mogą skłaniać do zadawania wielu pytań.”

10 W Polsce program zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie nie obejmuje zagadnienia 
wspomaganej prokreacji, ani w zakresie zapłodnienia homologicznego, ani w zakresie zapłodnienia 
heterologicznego. 
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Podsumowanie
Podjęcie decyzji o ujawnieniu Waszym dzieciom prawdy na temat tego, w jaki spo-
sób pojawiły się w Waszej rodzinie może być dla Was mniejszym lub większym wyzwa-
niem. Niezależnie od tego, czy podjęciu tej decyzji towarzyszyła bezpośredniość, czy 
napięcie, możecie być pewni, że ujawnienie prawdy jest niewątpliwie łatwiejszą dro-
gą. Jako matka dorosłych już dzieci nie potrafię sobie wyobrazić tego, jak wyglądałoby 
ich życie we wczesnym dzieciństwie i okresie nastoletnim, gdyby poczęcie dzięki daw-
stwu nie było tematem uczciwie i szczerze omawianym w naszej rodzinie. Pomimo że 
moje dzieci nie będą w stanie nigdy dotrzeć do informacji na temat połowy swoich ko-
rzeni genetycznych oboje są mocno przekonani, że ujawnienie im prawdy było dowo-
dem respektowania ich praw: poza tym są silnie emocjonalnie związani ze swoim tatą 
– rodzicem niebiologicznym. 
 
Formalne wsparcie w procesie ujawniania prawdy

Obecnie pogląd, iż ujawnienie prawdy i otwartość wobec dzieci jest ważną kwestią 
wyznają nie tylko psychologowie, terapeuci i pracownicy socjalni, ale również organy 
takie jak Rząd Zjednoczonego Królestwa, Human Fertilisation and Embryology Autho-
rity, Human Genetics Commission i Amerykańskie Towarzystwo Rozrodu Wspomaga-
nego. W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, obecnie tylko nieliczni lekarze brytyj-
scy zalecają utrzymywanie kwestii dawstwa w tajemnicy. Można byłoby przypuszczać, 
że tego typu radykalna zmiana światopoglądowa ułatwia zadanie stojące przed rodzi-
cami. Niemniej jednak, z uwagi na to, że zmiana ta zaszła dopiero niedawno i przed-
miotowa kwestia pozostaje problemem wybitnie osobistym, z którym borykają się ro-
dzice, trzeba założyć, że wielu spośród nich jeszcze przez pewien czas będzie brało 
głęboki oddech przed zainicjowaniem rozmowy z dziećmi. Podobnie jak zapłodnie-
nie in-vitro, które uznano już za standardową metodę wspomagania prokreacji, rów-
nież zapłodnienie przy pomocy dawstwa jest na dobrej drodze do uznania przez spo-
łeczeństwo za jeden ze sposobów pozwalających na stworzenie rodziny. Otwartość 
może jedynie w tym pomóc.

Mieszane uczucia są czymś zupełnie normalnym

Rodzice często mają nadzieję, ze wraz z rozpoczęciem rozmów z dziećmi ich własne 
emocje związane z koniecznością skorzystania z pomocy dawców również ulegną sto-
nowaniu. Dzieje się tak w większości przypadków – w 99 procentach życie rodziny 
stworzonej dzięki dawstwu stanowi taką samą mieszankę codziennej rutyny, radości, 
dramatów i ciężkiej pracy, jak u innych rodzin – niemniej jednak co jakiś czas mogą do 
Was powracać smutek i mieszane uczucia, podobnie jak na samym początku drogi… 
kiedy powiedziano Wam, że bez pomocy dawcy nie macie szansy na dziecko… kie-
dy pogodziliście się z tym, że Wasze dziecko nie będzie przypominać z wyglądu uko-
chanego partnera. Niech tego typu emocje nie wywołują w Was niepokoju i poczucia 
winy. Pojawienie się ich nie oznacza wcale, że nie darzycie swoich dzieci miłością. Mo-
żecie zastanawiać się, jakie byłoby Wasze dziecko, gdyby było ono z Wami genetycznie 
spokrewnione i odczuwać przez chwilę smutek, wiedząc, że nigdy się o tym nie prze-
konacie. To całkowicie normalna reakcja. 

Pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób

Niniejsza broszura zawiera dużo informacji na temat etapów rozwojowych, przez które 
może przechodzić Wasze dziecko w wieku 8-11 lat, począwszy od etapu późnego dzie-
ciństwa do fazy przednastoletniej. Jednakże każde dziecko dojrzewa w swoim wła-
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snym tempie i to rodzice powinni ocenić na jakim jest ono obecnie etapie rozwoju, je-
żeli chodzi o zdolność rozumienia rzeczywistości, a tym samym, jakie to stawia wymo-
gi przed nimi, jako rodzicami. Jedną z barier mogą być własne emocje rodziców. Cza-
sem warto przyjrzeć się sprawie z dystansu i zapytać siebie: „No dobrze. Czego właści-
wie się boję?” zanim odpowiemy na pytanie dziecka lub zareagujemy na jego uwagę. 
Jeżeli pierwszą fazę rozmów macie już za sobą, powinniście systematycznie powracać 
do tematu, aby sprawdzić w jakim stopniu został on zrozumiany przez dziecko i czy nie 
pojawiły się jakieś pytania z jego strony. Niektóre dzieci będą od razu bombardować 
Was pytaniami, inne potrzebować będą wyraźnej zachęty i mogą wydawać się nieza-
interesowane tematem. Każda z tych skrajnych reakcji, jak również reakcje pośrednie 
są zupełnie normalne. 

Dzieci doceniają sytuację w której oboje rodziców tzn. zarówno rodzic biologiczny jak 
i niebiologiczny, matka jak i ojciec (w przypadku par heteroseksualnych) poruszają te-
mat dawstwa. David, ojciec dziewięcioletniego Dana, szczerze wyznał, że rzadko roz-
mawiał o tych sprawach z synkiem. Podzielił się z nami swoją historią –

„Pośród rozmaitych radości życia rodzinnego łatwo jest zapomnieć o konsekwen-
cjach posiadania dziecka narodzonego dzięki dawstwu i przez długi czas zupełnie 
nie mieć ochoty na tego typu rozmowy. Pewnego dnia Susie, moja żona, powie-
działa: ‘Nigdy nie rozmawiasz o tym z synem. Zawsze ja muszę to robić.’ W pierw-
szej chwili chciałem zaprzeczyć, ale oczywiście żona miała rację. Zebrałem się w 
sobie i udało mi się nawiązać nowy dialog z Danem. Dla wszystkich nas jest tak 
samo ważne, aby ten dialog trwał nieprzerwanie.”

Pamiętajcie, że większość wyzwań, które mogą pojawić się w życiu Waszym i 
Waszych dzieci może mieć wcale związku z poczęciem dzięki dawstwu! Łatwo 
dojść do mylnego wniosku, że fakt ten leży u podstaw problemów emocjo-
nalnych lub behawioralnych, opóźnień rozwojowych lub problemów szkol-
nych. Oczywiście, możliwe jest że fakt skorzystania z dawstwa (reakcja/postawa 
Wasza lub Waszych dzieci) może również przyczyniać się do zaistnienia tych 
problemów, ale doświadczenie rodzin związanych z DCN pokazuje, że w więk-
szości przypadków występują również inne czynniki sprawcze. 

Słowo końcowe od rodziców

Jedna z matek opisała swoje doświadczenia związane z ujawnieniem prawdy swo-
jej obecnie jedenastoletniej córce w ramach projektu “Jak to powiedzieć?”, podsumo-
wawszy swoją strategię w następujący sposób –

„Staraliśmy się –

•  Czuwać nad tym, aby córka miała zawsze świadomość tego, że została poczęta 
dzięki inseminacji nasieniem dawcy i wspominać o tym w naszych codziennych 
rozmowach, jak o czymś normalnym, aby w przyszłości nie było to dla niej zasko-
czeniem

•  Odpowiadać na jej pytania w sposób właściwy i zrozumiały dla dzieci w jej wieku

•  Zawsze szczerze mówić jej co jest możliwe a co nie, co jest prawdą a co fałszem.”

John udzielił odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie podsumowując własny 
artykuł opublikowany przez DC Network News –
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Dalsze lektury
 • Anne C. Bernstein. Flight of the stork: what children 

think (and when) about sex and family building 
(Perspectives Press, Indianapolis, 1994)

 • Ken Daniels Building a family with the assistance of 
donor insemination 
(Dunmore Press, Palmerston North, 2004)

 • Diane Ehrensaft Mommies, daddies, donors, sur-
rogates: answering tough questions and building 
strong families. 
(The Guilford Press, New York/London, 2005)

 • Ellen Sarasohn Glazer The long awaited stork: 
a guide to parenting after infertility 
(Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1998)

 • Ellen Sarasohn Glazer, Evelina Weidman Sterling Hav-
ing your baby through egg donation 
(Perspectives Press, Indianapolis, 2005)

 • Let the offspring speak: Discussions on Donor Con-
ception 
(The Donor Conception Group of Australia, 1997)  
Ta książka, której nakład niestety został wyczerpany, 
powstała jako wynik działania stowarzyszenia The 
Donor Issues Forum w Sydney, w Australii. Było to 

pierwsze na świecie zgromadzenie osób poczętych 
dzięki dawstwu, ich rodziców oraz osób zawodowo 
zajmujących się tym tematem. Egzemplarze dostępne 
w bibliotece stowarzyszenia DC Network

 • Caroline Lorbach; Experiences of donor conception: 
parents, offspring and donors through the years 
(Jessica Kingsley Publishers, 2002)

 • Olivia Montuschi You’re not my father anyway... 
Marzec 2005 w Personal Stories na stronie stowarzysze-
nia Donor Conception Network: www.dcnetwork.org

 • Miki Morrissette. Choosing single motherhood: the 
thinking woman’s guide 
(Be-Mondo Publishing, Minneapolis, 2005)

 • Sharon Pettle, Jan Burns Choosing to be open about 
donor conception. The experiences of parents (Do-
nor Conception Network, Londyn)

 • Carol Frost Vercollone, Heidi Moss, Robert Moss Help-
ing the stork: the choices and challenges of donor 
insemination 
(Macmillan, New York, 1997)

„A zatem jakie zobowiązania wobec dzieci poczętych dzięki dawstwu mamy jako 
ich rodzice?

Po pierwsze, jesteśmy zobowiązani do otwartości. Nasze dzieci mają prawo poznać 
prawdę o swoim poczęciu dzięki dawstwu.

Po drugie, mamy obowiązek słuchać. Powinniśmy słuchać tego, co mają do powie-
dzenia nasi partnerzy (o ile ich mamy), ponieważ żaden rodzic nie ma monopolu 
na prawdę i nasi partnerzy często mają coś ważnego do powiedzenia – nawet jeżeli 
jest to coś, czego wolelibyśmy nie słyszeć. Powinniśmy też słuchać tego, co mają 
do powiedzenia nasze dzieci, ponieważ to głównie one ponoszą konsekwencje 
naszej decyzji. Powinniśmy rozumieć i respektować ich potrzeby, nawet jeżeli one 
są sprzeczne z naszymi. A poza tym warto też wsłuchać się w siebie, ponieważ nie 
zawsze jest tak, że nasze racjonalne przekonania na temat niepłodności i dawstwa 
są zbieżne z naszymi faktycznymi odczuciami i warto sobie zdawać z tego sprawę. 

Po trzecie, jesteśmy zobowiązani do uznania genetycznej odrębności naszych 
dzieci. Ten obowiązek dobitnie podkreśla fakt zniesienia anonimowości dawstwa 
(począwszy od kwietnia 2005 r11.). Może to właśnie jest dla nas najtrudniejsze, 
ponieważ wymaga od nas przyznania się przed sobą, że nasze dzieci bez wątpie-
nia różnią się od nas.”

11

11 W Polsce ze względu na brak prawa i jakichkolwiek regulacji praw rodzin utworzonych dzięki dawstwu 
gamet/zarodków można mówić jedynie o obowiązku moralnym wobec dziecka, a także o uszanowaniu 
jego prawa do wiedzy o swojej tożsamości, które wynika bezpośrednio z Konwencji Praw Dziecka
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Rodzicielstwo i rozwój dziecka
Książki dla rodziców i dzieci

 • Nicola Morgan, “Blame my brain: the amazing 
teenage brain revealed” 
(Walker Books, Londyn, 2005); 

Książki dla rodziców

 • Andrea Clifford-Poston. The secrets of successful 
parenting: understand what your child’s behavior 
is really telling you 
(How to Books, Oxford, 2002)

 • Adele Faber, Elaine Mazlish How to talk so kids will 
listen and listen so kids will talk 
(Piccadilly Press, 2001) Jedna z najlepszych książek 
o tematyce rodzicielstwa dostępnych na rynku.

 • Stanley Greenspan. Playground politics: Understand-
ing the emotional life of your school–age child (Da 
Capo Press, 1994)

 • Elizabeth Hartley–Brewer. Talking to tweenies: get-
ting it right before it gets rocky with your 8–12 
year old (Hodder & Stoughton, Londyn, 2005)

Książki pomagające zrozumieć sprawy 
seksu i rozmnażania

Książki dla rodziców

 • Dr Miriam Stoppard Questions children ask: and 
how to answer them
(Dorling Kindersley, Londyn, 1997)

Książki dla rodziców i dzieci

 • Babette Cole Mummy laid an egg 
(Red Fox, Londyn, 1993)

 • Babette Cole Mummy never told me
(Red Fox, Londyn, 2003)

 • Robbie H.Harris  Let’s talk about sex: growing up, 
changing bodies, sex and sexual health (Walker 
Books, Londyn 2005); dla dzieci w wieku 10–14 lat

 • Robbie H.Harris  Let’s talk about where babies come 
from (Walker Books, Londyn 2004); dla dzieci w wieku 
8–12 lat

Książki wyjaśniające  na czym polega poczęcie 
przy pomocy dawstwa – dla rodziców i dzieci

 • Tim Appleton My Beginnings. A very special story”
(IFC Resources Centre: dostępne na witrynie www.
mybeginnings.org) Materiał ten dostępny wraz 
z płytą CD może być dopasowany do różnych metod 
wspomaganego rozrodu. Jest on przeznaczony dla 
starszych dzieci bardziej zainteresowanych techniczny-
mi aspektami wspomaganego rozrodu. Jest to bardzo 
cenna lektura dla dzieci poczętych dzięki dawstwu 
komórek jajowych, ponieważ temat ten nie doczekał się 
wielu opracowań. 

 • Kate Bourne Sometimes it takes three to make 
a baby: explaining egg donor conception to young 
children (Melbourne IVF, Melbourne, 2002) 
Publikacja dostępna za pośrednictwem DC Network

 • Janice Grimes X, Y and me: the story of a donor 
embryo (publikacja dostępna na witrynie www.
xyandme.com)

 • My story: for childen conceived into heterosexual 
couple families by DI 
(Infertility Research Trust, Sheffield, 2001) 
pozycja dostępna wyłącznie za pośrednictwem DCN

 • Our story: for children conceived by DI into single 
parent family
(DCN, Londyn, 2002)

 • Jane T. Schnitter Let Me Explain 
(Perspectives Press, Indianapolis, 1995) 

 • Nakład tej książki przeznaczonej dla dzieci w wieku 
7–11 lat poczętych dzięki inseminacji nasieniem dawcy 
jest już niestety wyczerpany. W bibliotece stowarzysze-
nia DC Network znajdują się kopie tej publikacji.

 • Our story: for children conceived by egg donation 
(DCN, Londyn, 2003)

 • Our story: for children conceived into lesbian fami-
lies (DCN, Londyn, 2002)

Filmy
 • A different story (Donor Conception Network, 2003), video/DVD Siedmioro dzieci i młodych ludzi mówi o swoich prze-

myśleniach i uczuciach w związku z faktem bycia poczętym z nasienia anonimowych dawców. Dostępna (również w za-
kupie) w bibliotece stowarzyszenia DC Network

 • Telling and Talking about Donor Conception (Donor Conception Network, 2006) DVD Rodzice (włączając w to samot-
nych rodziców i pary lesbijskie) oraz dzieci opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ujawnieniem prawdy. 
Dostępna w zakupie i do wypożyczenia z biblioteki stowarzyszenia DC Network
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